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انسانی با بازیچه قرار  –به اصطالح  –ستیزهای متعصب و فاقد اخالق چندیست که برخی از اسالم

فضل  که به دگویی زدندادن برخی از احادیث در خصوص حقوق حیوانات در اسالم، دست به یاوه

خدای رحمان به شبهات آنها مستند و مستدل پاسخ خواهیم داد. هر چند واقعیت امر این است که این 

آنان و خویشتن را از نسل  اندحیوانات به ارث بردهبرخی گروه معاند که اخالق نداشته خویش را از 

 اند حال اینکه معیاری برای خوب و بدایراد به حقوق حیوانات در اسالم گرفته دانسته چگونه جرأت

 زنند! اکنون دم از اخالق و حقوق حیوانات میو ندارند  اخالق

د، شواست پرداخته می« ن سگکشت»بصورت خاص به بررسی احادیثی که در رابطه با  در این کتابچه

ی شبهات متداول ها در اسالم جائز است یا نه؟ موضوعیست که در زمرهآیا کشتن سگ اینکه

هم که شیرین عقلی آنها برای  سری از معاندین خداناباور ایرانیستیزها مطرح بوده و توسط یک اسالم

که صفت بارز آنان  –کشی ادبی چندیست مجدداً با حمالاخالقی و بیما و عموم مردم هویداست با بی

 اند! به نشر آن اقدام نموده -بوده 

 آنکه حال کرده زیادی توجه حیوانات حقوق به اسالم شده مدعی اسالمگرا » نویسد:معترض می

 کشی آیا سگ  ۳۳۲۳ روایت بخاری صحیحداده ...  بینوا هایسگ تمامی کشتن به دستور پیامبر ...

 «است؟ برده شرافت و انسانیت از بویی اسالم پیامبر آیا اخالقیست؟ و انسانی امری

 پاسخ:
ستیزها و خداناباوران ایرانی که خاری در چشم اسالم مگرایانروشن شود که ادعای اسال نیکوست اوالً:

وق بعنوان سلسله حق ، چندی پیش مطلبیین بودشده است چه بوده؟  اصل موضوع ا -هداهم اهلل  –

لیکن این  ،ادامه خواهد داشت –ان شاء اهلل  – و فضای مجازی منتشر شد، در حیوانات در اسالم

ستیزها بدون توجه به فحوای مطالب و با فریاد دردناک ناشی از خاری که در چشمشان فرو رفته اسالم
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یم که دست از تعصب و عناد گوئنها میکنند و ما نیز به آابراز درد میحال دست و پا زدن هستند و  در

کنید به این مطالب نظر بیاندازید خود را بدان منتسب می دبی بردارید و با عقل و خردی که دائماًاو بی

و به جای اتهام زنی و نمایش شیرین عقلی خودتان بهتر است اندکی در رابطه با موضوع مربوطه پژوهش 

 داشته باشید! 

موضوع مهم و شایعی اشاره شود که این قبل از بررسی حدیث مورد استناد معترض، جا دارد به  ثانیاً:

نجس بودن »خورده مطرح بوده و آن ستیزها و نیز اندکی از مسلمانان فریبروزها شدیداً از جانب اسالم

خواهیم داد، لذا است که از دیدگاه قرآن و سنت و فقه اسالمی به این شبهه برای همیشه پاسخ « هاسگ

ها وجود ندارد و در سنت ت سگمبنی بر نجاس یصریح یلن کریم هیچ دلدر قرآ نیکوست بیان شود

و  نقل نشده ها، از پیامبراکرمصحیح نیز دلیلی که صریح و واضح باشد در خصوص نجاست سگ

گیرد چراکه مصادر شریعت نزد مسلمین، قرآن و سنت ست که باید مورد توجه قرار ی ای مهماین نکته

 است!

 ها با استناد به قرآن و سنت سگ بدن دالیل پاک بودن
 ها، اما با استناد به آیات قرآن و احادیث نبویبرخالف آنچه که شایع است در مورد نجاست سگ

وان استنباط نمود که بدن سگ نجس نیست و این دیدگاه مقبول جمهور فقهاء از حنفیه، مالکیه و تمی

 باشد.حنابله می

لَّْمُتمْ  ما و  خداوند متعال فرموده:  :دلیل اول ِّبي   اْلْ وارِِح  ِمن   ع  لُِّمون ُهنَّ  ُمَك  ا ُتع  ُكمُ  ِممَّ لَّم  ُ  ع   ف َُكُوا اّللَّ
ا ْكن   ِممَّ ْمس 

 
ل ْیُكمْ  أ ِ  اْسم   اْذُكُروا و   ع  ل ْیه اّللَّ  [4]مائده:  ع 

 خدایتان آنچه از شکارى، هاىسگ مربّیان بعنوان شما که شکارگر حیوانات[ صید نیز] و »یعنی: 

 نگاه و گرفته شما براى آنها آنچه از پس [است شده حالل شما براى] ایدداده تعلیم آنها به آموخته،

 «ببرید. آن بر را خدا نام و بخورید، اندداشته
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سؤال کردم  پیامبراکرم شکاری از از حکم سگِ :گوید عدی بن حاتمو در حدیثی صحیح، 

 إال علیك، أمسكن مما فلك اهلل، اسم وذكرت املعلمة، الكبك أرسلت إذا »فرمودند: حضرتآن
 غريها من لكب خالطها وإن نفسه، ىلع أمسك إنما يكون أن أخاف فإين تأكل، فال الَكب يأكل أن

ات را فرستادی و بسم اهلل را گفتی، پس های]شکاری[ تربیت یافتههرگاه سگ»یعنی:  1«تأكل. فال

داشتند بخور مگر اینکه سگ از این شکار خورده باشد در این حالت جائز نیست نگهچیزی را که برایت 

آن را با چیزی دیگر آمیخت دارد و اگر  شکار را برای خودش نگه ،ترسم که سگ. من از این میبخوری

 «پس آن را نخور.

 ، سه حالت مورد نظر است: باتوجه به این دالیل وجه استدالل:

برای شکار جائز است و آن در سنت صحیح نیز و ها داری از سگبا استناد به این آیه، نگه اول اینکه:

روایت  از پیامبراکرم ابن عمر  ۲ثابت است و سگ مزرعه و گله نیز بدان اضافه شده است.

  ۳«قرياطان يوم لك عمله من نقص ضاريا، أو ماشیة، لكب إال لكبا، اقتىن من »کرده که فرمودند: 

داری کند هر روز دو قیراط از ]پاداش[ اعمالش هرکس سگی بجز سگ گله یا شکاری، نگه»یعنی: 

 نیازی که رواز این  4و در حدیث دیگر به سگ نگهبان مزرعه نیز تصریح شده است. «شود.کاسته می

گانه، مزرعه، گله و باتوجه به ورود حدیث مذکور، در این حاالت سه داردداری سگ را مجاز مینگه

                                                           
 العربی، التراث ؛ صحیح مسلم، )ط: إحیاء5487ح 88، ص7جهـ(، 14۲۲النجاة،  طوق صحیح البخاری، )ط: دار -1

 .19۲9ح 15۲9، ص۳بیروت(، ج
 على اآلیة ودلت: » 7۳، ص6م(، ج1964المصریة، القاهرة،  الکتب ، دار۲القرطبی، )ط: –القرآن  ألحکام الجامع -۲

؛ همچنین بنگرید به: «والماشیة. الحرث وزادت السنة صحیح فی ذلک وثبت للصید، واقتنائها الکالب اتخاذ جواز

 [459، ص6م(، ج۲00۳الرشد، الریاض،  ، مکتبة۲بطال، )ط:  البن البخارى صحیح شرح]
 .1574ح 1۲01، ص۳؛ صحیح مسلم، ج548۲ح  87، ص7صحیح البخاری، ج -۳
 .1575ح 1۲0۳، ص۳؛ صحیح مسلم، ج۲۳۲۲ح 10۳، ص۳ر.ک: صحیح البخاری، ج -4
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 تر(بنابر نظر اصح )صحیح  و  1جائز است. به اتفاقاین موارد  داری آن رخصت داده شده و، در نگهشکار

و سبب آن قیاس   ۲نیز جائز است. منازلجلوی درب  ی از سگ برای نگهبانیدارمذهب شافعیه، نگه

« ضرورت و نیاز»و آن  شودی حدیث عمل میمفهوم ست که به علتِذکور در حدیث ابر سه حالت م

   ۳است.

ال داری سگ برای حفاظت از خانه سؤنگهدر مورد  هـ(146)ماز تابعی جلیل القدر هشام بن عروه

نیز استفاده  و نزد حنفیه  4«اشکالی ندارد مادام که محل خانه ترسناک باشد.»شد؟ در پاسخ فرمود: 

                                                           
: 186، ص۳هـ(، ج1۳9۲بیروت،  العربی، التراث إحیاء ، دار۲النووی، )ط: –الحجاج  بن مسلم صحیح شرح المنهاج -1

 والصید والماشیة الزرع وهی أشیاء ثالثة ألحد بالترخیص الحدیث هذا ورد فقد لها االقتناء یجوز التی الحاجة وأما» 

 ؛ مجموع191، ص4م(، ج1968القاهرة،  قدامة، )ط: مکتبة البن ؛ همچنین بنگرید به: ] المغنی«خالف بال جائز وهذا

 ؛ رد۲59، ص۳۲، ج(م1995 السعودیة، العربیة المملکة النبویة، المدینة فهد، الملک مجمع: ط) تیمیة، ابن - الفتاوى

، 1الکویتیة، )ط:  الفقهیة م(، ؛ الموسوعة199۲الفکر، بیروت،  ، دار۲ابن عابدین، )ط:  –المختار  الدر على المحتار

 [1۲4، ص۳5مصر(، ج الصفوة، دار
 الشافعیة عند واألصح: » 7، ص5، ج(هـ1۳79 بیروت، المعرفة، دار) حجر، ابن – البخاری صحیح شرح الباری فتح -۲

 ...«الدرب  لحفظ الکالب اتخاذ إباحة
 بالعلة عمال الثالثة على قیاسا یجوز أصحها: » ۲۳6، ص10النووی، ج – الحجاج بن مسلم صحیح شرح المنهاج -۳

 إحیاء العراقی، )دار –التقریب  شرح فی التثریب ؛ همچنین بنگرید به: ]طرح« الحاجة وهی األحادیث من المفهومة

 [۲8، ص6العربی(، ج الفکر ودار العربی، التاریخ ومؤسسة العربی، التراث
 عروة بن هشام سئل قد» : 494، ص8م(، ج۲000بیروت،  العلمیة، الکتب ، دار1ابن عبدالبر، )ط:  –االستذکار  -4

 البخارى صحیح ؛ همچنین بنگرید به: ]شرح«مخوفا الدار موضع کان إذا به بأس ال فقال للدار الکالب اتخاذ عن

 [۳90، ص5بطال، ج البن
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داری سگی در کل استفاده و نگه  1از سگ برای محافظت خانه از ترس دزدان و دشمنان جائز است.

  ۲و اصحاب وی است. و این دیدگاه امام شافعی جائز است که در آن منفعت باشد

عبدالبر( در مفهوم حدیث ]ابن عمر[ نزد من )ابن »گوید: می هـ(46۳)ممالکی امام ابن عبدالبر أ(

 ۳«ها برای جلب منافع و دفع ضرر مادامی که انسان بدان نیاز داشته باشد جائز است.داری سگنگه

نویسد: می "الکالب أحکام فی االغتراب" در کتاب هـ(909)مامام یوسف بن عبدالهادی حنبلی ب(

و همچنین  دداری از سگ شکاری را جواز دادننگه در احادیث متعددی پیامبرشکی نیست که »

شود و در حدیث دیگری داری کننده آن برای شکار از پاداش عملش کاسته نمیکه نگه دخبر دادن

داری از سگ مزرعه در حدیثی دیگر نگه همچنین و دداری از سگ گله گوسفندان را رخصت دادننگه

و  داری استشود که علت مقتضی برای جواز وجود مصلحت در نگهمعلوم می و لذا را جائز دانستند

پس اگر مصلحتی یافت شود در این حالت اتخاذ آن جائز  سب با علت آن استوجود و عدم حکم متنا

داری سگ در مزرعه و یا برخی تر باشد از مصلحت نگهتر و بزرگاست هر چند برخی از مصالح مهم

میوه درختان در شکی نیست که  ها با چیزی که شارع مقدس بر آن نص گذاشته برابری نماید.مصلحت

در مفهوم گله است و بدون  -برای دفع روباه از آنها –ه، و گاو در معنای گله و مرغ و غاز معنای مزرع

ترین شیاری در مقابل آنها از بزرگهداری سگ برای هشدار دادن و نیز تردید ترس از دزدان و نگه

                                                           
 أو لصوصا خاف إن إال داره فی یتخذه أن ینبغی ال: » ۲۲7، ص5عابدین، ج ابن – المختار الدر على المحتار رد -1

 «أعداء
 .۲۳4، ص9النووی، )ط: دارالفکر(، ج –المهذب  شرح ر.ک: المجموع -۲
 وفی: » ۲19، ص14هـ(، ج1۳87المغرب،  اإلسالمیة، والشؤون األوقاف عموم التمهید البن عبدالبر، )ط: وزارة -۳

 «ذلک إلى اإلنسان احتاج إذا المضار ودفع کلها للمنافع الکالب اقتناء إباحة عندی تدخل الحدیث هذا معنى
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شد جهت اگر در آن مصلحت نباهاست و شارع مقدس حافظ منافع و دفع زیان است از این مصلحت

 1«پس تباهی بدان راه میابد.

داری از سگ برای نگهبانی، بدان که نگه»گوید: می هـ(1156)محنفی الخادمى سعید عالمه ابو پ(

  ۲«شکار کردن، و محافظت از مزرعه و گله و نیز حفظ اموال از دست دزدان جائز است.

داری آن جائز کند، نگهسگی که از انسان محافظت می » گوید:میهـ( 14۲1)معالمه ابن عثیمین ت(

 آن برای از دارین نگهبنابرای ،داری آن جائز استگله نگه سگی که برای حراست ؛ زیرا وقتیاست

داری از سگ شکاری درست است در حالی که نگه طور که، همانتر استانسان سزاوارتر و شایسته

داری از سگ برای امور لذا نگه تواند زندگی کند،ن آن نیز میشکار امری ضروری نیست و انسان بدو

 ۳«تر است!ضروری شایسته

داری از سگ در خانه فقط در نگه»گوید: می"المسلم التاجر فقه"ه در کتاب دکتر حسام الدین عفان ث(

... های شکاری و نگهبان صورتی که ضرورت ایجاب کند و منفعتی داشته باشد جائز است، مانند سگ

های سگ ،مانند اند،را جواز داده منفعت باشد هایی که در آنهاگروهی از علماء خرید و فروش سگ

که به دنبال مجرمین و نیز کشف مواد مخدر و امثال  های ردیابو در زمان ما سگ نگهبان و شکاری،

و همچنین  –در روایتی از او  – و مالک جائز است و این مذهب ابوحنیفهنیز  هستند اینها

 4«است. و ابراهیم نخعی دیدگاه عطاء

                                                           
 .107 – 106هـ(، صص 1417، دارالوطن، 1ابن عبدالهادی، )ط:  –الکالب  أحکام فی االغتراب -1
 .178، ص4هـ(، ج1۳48الحلبی،  الخادمی، )ط: مطبعة سعید أبو - محمودیة بریقة -۲
 .14۳، ص10هـ(، ج14۲8الجوزی،  ابن ، دار1العثیمین، )ط: –المستقنع  زاد على الممتع الشرح -۳
 .۲06م(، ص۲005الطیب، بیت المقدس،  ودار العلمیة ، المکتبة1المسلم، )ط: التاجر فقه -4
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ه هم با برای شکار کبود به کار بردن آن بدن سگ شکاری پاک است چراکه اگر نجس می اینکه: دوم

 نافی آن است! شد که آیه و حدیث مذکور با خود شکار تماس داشته ممنوع می صاحب سگ و هم

اش جائز است بدان داریسگی که نگه پاک بودندر خصوص »گوید: میهـ( 85۲)محافظ ابن حجر

مشقت زیادی است موجب اینکه اجتناب از آن  با وجود هاسگاین  رتاستدالل شده، چونکه در معاش

طور که منع لوازم متناسب شود هماننیز می آن جواز مکمالت مطلوب اش، مشمولداریاما جواز در نگه

که در امر به  ای است که معارضی ندارد مگر عموم خبریبا ممنوعیت آن است و این استدالل قوی

م وقتی که دلیل آن را بزند بدون جزئیات وارد شده و تخصیص عمو شستن چیزی که سگ در آن لیس

 1« جائز شمرد اشکالی ندارد.

 ؟ت یانهنجس اسبین علماء اختالف است، آیا  هان سگ،آب دمانده پسدر خصوص  اینکه: سوم

دهان سگ و لیسیدن چیزی آب مانده ی پسفقهاء در باره»گوید: میهـ( 46۳)معبدالبر امام ابن أ(

بدان مذهب رفته و نزد اصحابش  اند؛ خالصه آنچه که مالککه آب و غذا در آن باشد اختالف کرده

ی که سگ دهان سگ پاک است و هفت بار شسته شدن ظرفآب مانده نیز ثابت بوده این است که پس

 ،۳داود ظاهری  ۲«وجوبی است. دارد و همچنین استحباب غیر ی تعبدیجنبه باشد یدهیسل آن را

 اند.رفته مذکور رأینیز به این   5و ابن منذر  4بخاری

                                                           
 .7، ص5ابن حجر، ج –فتح الباری  -1
 فجملة والطعام الماء من فیه ولغ وما الکلب سؤر فی أیضا الفقهاء واختلف: » ۲69، ص18ابن عبدالبر، ج –التمهید  -۲

 استحبابا تعبدا سبعا ولوغه من اإلناء ویغسل طاهر الکلب سؤر أن أصحابه عند مذهبه علیه واستقر مالک إلیه ذهب ما

 «إیجابا ال أیضا
 .1۲1، ص۲العراقی، ج –التقریب  شرح فی التثریب طرح -۳
 .۳6، ص۳، ج(بیروت العربی، التراث إحیاء: ط) العینی، بدرالدین – البخاری صحیح شرح القاری عمدة -4
 .۳06، ص1م(، ج1985الریاض،  طیبة، دار ،1ابن المنذر، )ط: –واالختالف  واإلجماع السنن فی األوسط -5
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و استدالل شده به این حدیث »نویسد: می "فتح الباری"در  هـ(85۲)محافظ ابن حجر عسقالنی ب(

های دیگر، در جواز خوردن سگ سگ شکاری غیر ازآب  ماندهمبنی بر پاکی پس ]عدی بن حاتم[

بود الزم به ب میای نشده و اگر شستن واجکه سگ از آن خورده است و به شستن آن اشاره موضعی

. برخی از علماء بر این باورند که با توجه به این حدیث، به بیان است نیاز ،بیان بود زیرا در چنین وقتی

که  موضع گاز گرفتن سگ، ]شستن آن[ عفو داده شده و برخی دیگرهرچند سگ نجس هم باشد اما 

اند: چون واجب بودن شستن محل گاز گرفتن سگ نزد صحابه گفته در جواب قائل به نجاست آن هستند

اه عفو در ایراد است و دیدگ یازی نبوده است. البته به این قولمشهور و معلوم بوده لذا به بیان آن ن

 1«شستن قوی است.

مزرعه  نگهبانِ داری سگ شکاری، گله ودر نگه پیامبر»گوید: میهـ( 7۲8)م امام ابن تیمیه پ(

آن با  کند این است که مو ]و بدن[ مرطوبداری میی آن برای کسی که از آن نگهجواز داده و الزمه

ا او ب گونه که ممکن است رطوبت و خیسی قاطر، االغ و دیگر حیواناتهمان کندانسان اصابت می

و سختی از  مشقت، حال اینکه باشد نظر به نجاست موهای ]بدن[ سگ]اگر[ برخورد داشته باشد پس 

 ترین نظرِصحیحبنابر  اگر به شکار اصابت کرده باشد امّت برداشته شده است. همچنین آب دهان سگ

نیز است چراکه  های امام احمد بن حنبلشستن آن واجب نیست و این یکی از دیدگاه ،علماء

نموده  کسی را به شستن آن امر نکرده و از آب دهان سگ در محل ضرورت عفو )گذشت( پیامبر

                                                           
 فی لإلذن الکالب من غیره دون الصید کلب سؤر طهارة على به واستدل: » 60۳، ص9ابن حجر، ج –الباری  فتح -1

 العلماء بعض وقال البیان إلى الحاجة وقت ألنه لبینه واجبا کان ولو الغسل یذکر ولم منه أکل الذی الموضع من األکل

 عندهم اشتهر قد کان الغسل وجوب بأن بنجاسته قال من الحدیث وأجاب لهذا نجسا کان ولو الکلب معض عن یعفى

 «بالعفو... القول یتقوى وقد نظر وفیه ذکره عن فاستغنى وعلم
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ین است که شارع مقدس است و این مدلول ا ضروری به شستن آن امر کردهدر صورتی که در مواقع غیر

 1«مردم را مراعات نموده است. مصلحت و ضرورت

 وتدبر وتقبل تبول، الالكب اكنت»: فرمود عمر ابن که است روایت صحیحی حدیث در دلیل دوم:
: یعنی  ۲«ذلك من شيئا يرشون يكونوا فلم وسلم، علیه اهلل صىل اهلل رسول زمان يف املسجد، يف

 آب را آن از چیزی و داشتند آمد و رفت و کردندمی بول مسجد در هاسگ ،اهلل رسول زمان در»

 «.پاشیدندنمی

برخی این   ۳شود.دهانش ثابت میماند ه به این حدیث، پاک بودن سگ و پسباتوج وجه استدالل:

 اند که این در اوقات نادری اتفاق افتاده و در خارج از مسجد نیز بوده است لیکنحدیث را تأویل کرده

  4.انددانسته مردوداین تأویل را  مبارکفوریو  ،  بدرالدین العینیجمال الدین المنبجی

کسانی » داده و فرموده: نظر به طهارت بدن سگ با استناد به این حدیث  هـ(1۲50)مشوکانیامام 

، در هستند به نجس بودن سگ قائل "لیسید را هرگاه سگ ظرفی از شما" با استدالل به این حدیثکه 

استخوان، حالی که این حکم تنها اختصاص به لیسیدن دارد و دلیلی بر نجاست تمام ذات اعم از گوشت، 

بویژه  خون، مو و رطوبت سگ نیست و ربط دادن این موارد با قیاس به حکم لیسیدن بسیار بعید است

شود اند که موجب تقویت این میروایت کرده و ابوداود که بخاری با وجود حدیث ابن عمر

                                                           
 .6۲0 – 619، صص ۲1ج تیمیة، ابن - الفتاوى مجموع -1
 .۳8۲ح 104، ص1بیروت(، ج صیدا، العصریة، أبی داود، )ط: المکتبة؛ سنن 174ح 45، ص1صحیح البخاری، ج -۲
، ۳بدرالدین العینی، ج –البخاری  صحیح شرح القاری ؛ عمدة۲66، ص1بطال، ج البن البخاری صحیح شرح -۳

 .4۳ص
م(، 1994 دمشق، بیروت / الشامیة القلم، الدار ، دار۲المنبجی، )ط:  –والکتاب  السنة بین الجمع فی ر.ک: اللباب -4

؛ 7۲1، ص1م(، ج۲000بیروت،  العلمیة، الکتب دار ،1بدرالدین العینی، )ط: –الهدایة  شرح ؛ البنایة79، ص1ج

 .۲10، ص۲م(، ج1984الهند،  السلفیة، بنارس ، الجامعة۳المبارکفوری، )ط:  –المصابیح  مشکاة شرح المفاتیح مرعاة
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سبب حکمت  )لیسیدن( پسنده گردد و این به "ولوغ"]ظاهری بدون قیاس گرفتن[ حدیث  که به مفادِ

دانیم و لذا بر ما واجب است به چیزی که نصوص بر آن داللت شارع است و ما این حکمت را نمی

 1«دارند عمل کنیم هرچند حکمتی که برای آن وارد شده را ندانیم.

اصل در ذات )عین( اشیاء، پاکی است و »است:   ۲ی اصولی که مورد توافق فقهاءبنابر قاعده :دلیل سوم

بنابراین تا زمانی که دلیلی معتبر از قرآن یا سنت   ۳«جائز نیست چیزی را تنجیس نمود مگر با دلیل.

توان با رأی اجتهادی قائل به نجس بودن آن شد و در برای نجس بودن سگ وجود نداشته باشد، نمی

الزم است به اصل این قاعده مراجعه نمود که همان طهارت  صورت وجود اختالف پیرامون حکم نیز،

 و پاکی است! 

اگر موی مرطوب سگ با لباس انسان برخورد داشته باشد » گوید: می هـ(7۲8)مامام ابن تیمیه

و روایتی  ، مالکشود و این دیدگاه جمهور فقهاء از مذهب ابوحنیفهموجب نجس شدن لباس نمی

زیرا اصل در ذات اشیاء، پاکیست و لذا تنجیس و تحریم چیزی از آن بدون  است، از احمد بن حنبل

ل ََق دَ َوَ طور که خدای تعالی فرموده: ندلیل جائز نیست هما مَ َماَل ُكمَ َف صَّ رَّ ل ي ُكمَ َح  اَإِلَََّع  َم 
ُتمَ  ُطِرر   نموده بیان تفصیل به شما براى ایدشده ناچار بدان آنچه جز»[، یعنی: 119]انعام:  إَِل  هَاض 

ََُاكنَ َماَوَ و همچنین فرموده: « .است ََاّللَّ ما َََِلُِضلَّ داُهمَ َإِذَ َب ع دَ َق و  ََه  ّتَّ تَُّقونَماَل ُهمَ َيُب ِّيَ َح  ]توبه:  ي 

                                                           
 .۲6، دار ابن حزم(، ص1الشوکانی، )ط:  –األزهار  حدائق على المتدفق الجرار ر.ک: السیل -1
الشوکانی،  –البهیة  الدرر شرح المضیة ؛ همچنین بنگرید به: ] الدراری54۲، ص۲1تیمیة، ج ابن - الفتاوى مجموع - ۲

عبدالرحمن السعدی،  –المهمة  الفقه أصول فی جامعة لطیفة ؛ رسالة۳۳، ص1م(، ج1987العلمیة،  الکتب دار ،1)ط:

القحطانی،  –الفقهیة  القواعد منظومة على البهیة الفوائد ؛ مجموعة101، ص1م(، ج1997بیروت،  حزم، ابن دار ،1)ط:

 –األربعة  المذاهب فی وتطبیقاتها الفقهیة ؛ القواعد67م(، ص۲000السعودیة،  العربیة المملکة الصمیعی، ، دار1)ط: 

 [11۲، ص1م(، ج۲006دمشق،  الفکر، دار ،1الزحیلی، )ط:
 «بدلیل إال التنجیس یجوز فال الطهارة األعیان فی األصل : »615، ص۲1ابن تیمیة، ج -الفتاوى  مجموع -۳



 
  !حقوق حیوانات در اسالم؛ پاسخ به شبهات 12

 آنکه مگر بگذارد، راهبى نمود هدایتشان آنکه از پس را گروهى که نیست آن بر خدا و»[، یعنی: 115

َأحدكمَإناءَطهور »فرمودند:  پیامبر« .باشد کرده بیان برایشان کنند پروا آن از باید که را چیزى
 شما، از ظرف یکی کردن پاک یشیوه»، یعنی: «بالرتابَأولهنَسبعاَيغسلهَأنَاللكبَفيهَولغَإذا

و در حدیثی « خاک. با اول بار بشوید، را آن بار هفت باید که است چنین لیسید، آن در سگ که زمانی

و جملگی احادیث در این مورد « زمانی که سگ زبان بزند )بلیسد(» ، یعنی: «اللكبَولغَإذا » دیگر:

اند و سایر اجزای سگ را بیان ننموده بنابراین نجس بودن آن اجزاء فقط با تنها لیسیدن را متذکر شده

  1«قیاس بوده است!

 و حکم نجاست سگ مذاهب اربعه
ظ حکم نجس بودن سگ به لحا)حنفیه، مالکیه، شافعیه و حنابله( در خصوص  نزد مذاهب اربعه

  است. اختالففقهی آن 

سگ بر سه دیدگاه  ]نجاست یا طهارت[ علماء در مورد حکم»گوید: می هـ(7۲8)مامام ابن تیمیه

 دوم:است.  و این مذهب مالک بن انس ،دهانش بزاق یسگ پاک است، حت اول:اند. اختالف کرده

 سوم:است.  و قولی از احمد بن حنبل سگ نجس است حتی موی بدنش و این مذهب شافعی

و قولی دیگر از  دهانش نجس است و این مذهب ابوحنیفه بزاقموی بدن سگ پاک بوده لیکن 

ترین اقوال است؛ بنابراین اگر رطوبت موی سگ به لباس یا بدن و این صحیح است. احمد بن حنبل

 ۲«شود.شود و اگر به آب لیس بزند، دور ریخته میباشد موجب نجاست نمی برخورد داشته

                                                           
 .617، ص۲1ابن تیمیة، ج –الفتاوى  مجموع - 1
 أنه: أحدها: أقوال ثالثة على فیه العلماء تنازع فقد الکلب وأما: » 5۳0، ص۲1ابن تیمیة، ج –مجموع الفتاوی  -۲

 عن الروایتین وإحدى الشافعی مذهب هو وهذا شعره حتى نجس: والثانی. مالک مذهب هو وهذا ریقه حتى طاهر
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 ابوحنیفه امام مذهب در،  ۲.است نجس مانده دهان آنپس لیکن  1نجس نیست سگبدن 

  مالک امام مذهب در، ۳.سگ پاک است دهانآب  ماندهبدن و پس 

 شافعی امام مذهب در، 4است. نجس سگ چیز همه 

 حنبل بن احمد امام مذهب در، 5است. نجس سگ چیز همه اول: :دارد وجود دیدگاه دو  

دوم  دیدگاه البتهنجس است.  دهان آنآب مانده پاک است لیکن پس سگ  6دوم اینکه: موی

  7.استتر ، صحیحنزد امام ابن تیمیه

                                                           

 أصح وهذا عنه الروایتین إحدى فی وأحمد حنیفة أبی مذهب هو وهذا نجس وریقه طاهر شعره: والثالث. أحمد

 «.الماء أریق الماء فی ولغ وإذا بذلک ینجس لم شعره رطوبة البدن أو الثوب أصاب فإذا. األقوال
 «العین بنجس لیس أنه على فبناء الکلب : »۲04، ص1ابن عابدین، ج –المختار  الدر على المحتار ر.ک: رد -1
، 1م(، ج۲004بیروت،  العلمیة، الکتب ، دار1برهان الدین بن مازة، )ط:  –النعمانی  الفقه فی البرهانی ر.ک: المحیط -۲

أفندی،  داماد - األبحر ملتقى شرح فی األنهر ؛ مجمع469، ص1بدرالدین العینی، ج – الهدایة شرح البنایة؛ 1۲8ص

 .۳5، ص1العربی(، ج التراث إحیاء )ط: دار
 الصاوی ؛ حاشیة۳6، ص1(، جم۲004 القاهرة، – الحدیث ابن رشد، )ط: دار –المقتصد  ونهایة المجتهد ن.ک: بدایة -۳

 .85، ص1أبوالعباس الصاوی، )ط: دارالمعارف(، ج –الصغیر  الشرح على
 شرح ؛ المجموع9۳، ص1العلمیة(، ج الکتب أبو اسحاق الشیرازی، )ط: دار –الشافعی  اإلمام فقة فی المهذب -4

 .567، ص۲النووی، ج –المهذب 
 العربی الکتاب دارعبدالرحمن المقدسی، )ط:  –المقنع  متن على الکبیر ؛ الشرح۳5، ص1قدامة، ج البن المغنی -5

 .۲84، ص1والتوزیع(، ج للنشر
در نجاست یا پاکی موی سگ میان فقهاء اختالف است؛ حنفیه و مالکیه و بنابر روایتی از امام احمد، حکم به پاکی  -6

الکویتیة،  الفقهیة داده شده است و همچنین بنابر دیدگاه شافعیه و حنابله، موی سگ نجس است. ]ر.ک: الموسوعة

 [1۲9ص ،۳5ج
 الروض ؛ حاشیة۳10، ص1العربی(، ج التراث إحیاء ، دار۲المرداوی، )ط: –الخالف  من الراجح معرفة فی اإلنصاف -7

 .۳41، ص1هـ(، ج1۳97جا، ، بی1ابن القاسم، )ط:  –المستقنع  زاد شرح المربع
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 ها و رعایت بهداشتشستن محل لیسیدن سگ
قهاء به فها در احادیث صحیح بدان امر شده و جمهور مانده آب دهان یا محل لیسیدین سگشستن پس

تنها مغایرتی ندارد بلکه کامالً در اند و این تغسیل با اصول بهداشتی نهواجب بودن آن تصریح نموده

ها است، بنابراین در ها به انسانهای انتقالی از سگراستای رعایت بهداشت و پیشگیری از بیماری

ها را در محل نکته مهم توجه داشت که سگواز داده شده الزم است به این هایی که جداری از سگنگه

تنها داری کرد، کارهای چنینی نهکنند نباید نگهها با آنها همخوابی میغذاخوری یا مانند برخی از غربی

ها نیست بلکه خود را در معرض بیماری قرار دادن است و این نقض ی رعایت حقوق سگبه منزله

اده تلقی شده بویژه اینکه در غرب استفاده از سگ در واقع بعنوان یک عضو خانوداشتی است! اصول به

با تماس انسان با بزاق  ی قرار دارند و لذا در معرض خطر بیماربازی کودکان بوده و کامالًو گاهی هم

 شود.ها این خطر بیشتر ایجاد میسگ

یم نواحی حساس بدن همچون و الزم است از تماس مستق هاستاز باکتری ها دارای انواعیبزاق سگ

ها بیشتر ها از این راهبینی، دهان و چشم خود با بزاق دهان سگ اجتناب نمود چون جذب این باکتری

 ها. است به نسبت تماس بزاق با پوست دست

امپزشکی ی دمدرس دانشکده (Leni K. Kaplan) آقای دکتر لنی کاپالن به گزارش نیویورک تایمز؛

قابل انتقال به انسان بوده و موجب  هاهای موجود در بزاق دهان سگباکتریگوید: می دانشگاه کورنل

  1شوند.میهای گوارشی بیماری

ها بعنوان فناوری آمریکا منتشر شده: سگمرکز ملی اطالعات زیست ای که در سایتمقاله در بخشی از

ها باید از تماس مستقیم های زئونوزی هستند که صاحبان سگترین عوامل انتقالی بیمارییکی از مهم

                                                           

.https://www.nytimes.com/2016/10/22/us/should-you-let-your-dog-lick-your-face.html 

https://www.nytimes.com/2016/10/22/us/should-you-let-your-dog-lick-your-face.html
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 های ویروسی از طریق سگ به انسانتبا آنها و نیز ادرار و مدفوعشان دوری کنند چراکه اکثر عفون

  1شوند.منتقل می

 های ولگرد و وحشیسگ
های ولگرد و برخی از طرفداران حقوق حیوانات شاید بر این باور باشند که نیازی به مقابله با سگ

نشان، اگر این سخن داشتنی، آرام و با وفا هستند برای صاحباچراکه این موجودات دوست وحشی نیست

است لیکن نباید فراموش کرد که ساالنه  توان پذیرفت اما بصورت نسبی مقبولمطلق نمی را هرچند بطور

شوند و همین امر برای برخی از کشورهای اروپایی هزاران سگ در جهان خصوصاً در اروپا رها می

های ولگرد با این سگ بیش از حد در برخورد تسامح مو از طرفی ه  ۲یک بحران جدی تلقی شده

که  -ها کشته و مجروح شدن انسان بهخود معضلی دیگر است بطوری که آمار گازگرفتن که منجر 

های ولگرد و وحشی، تعجب همگان را توسط همین سگ - قربانیان غالباً کودکان و نوجوانان هستند

در  ها دارند، این مطلب باور نکردنی باشد! ها که تصوری نیکو از سگبرانگیخته و شاید برای خیلی

از  ها اعم از کودکان، نوجوانان، بزرگساالن وآمار تلفات ناشی از گازگرفتن انسان "dogsbite "سایت 

، ۲016آماری که فقط در سال   ۳میالدی، مستنداً بیان شده است. ۲018تا  ۲005مرد و زن، از سال 

  4درصد افزایش داشته است. 76در انگلیس منتشر شده در مدت ده سال حدود 

 

                                                           

. Review of bacterial and viral zoonotic infections transmitted by dogs 

 ".ولگرد سگ میلیون یک با مواجهه در یونان بحران" عنوان با گزارشی در انگلیسی سی بی بی -۲

. https://www.dogsbite.org/dog-bite-statistics-fatality-citations.php 

. Dog attacks surge 76% in England in 10 years. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5319273/#R8
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-34432580/a-million-stray-dogs-victims-of-greek-debt-crisis
https://www.dogsbite.org/dog-bite-statistics-fatality-citations.php
https://www.dogsbite.org/dog-bite-statistics-fatality-citations.php
https://www.animals24-7.org/2016/10/14/dog-attacks-surge-76-in-england-in-10-years-coinciding-with-exemption-of-staffordshire-pit-bulls-from-the-dangerous-dogs-act/
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 :های وحشیگدو نمونه عینی از خطر س

 «هامقام که کرده منتشر را زنی دلخراش مرگ جزییات آمریکا ویرجینیای ایالت در پلیس 

 از هاسگ این گویدمی پلیس ...است شده کشته روی پیاده هنگام سگش دو حمله در گویندمی

 1 «.بودند خود صاحب بقایای خوردن درحال "بول پیت" نوع

 «دارینگه منزلش در که هاییسگ توسط ساله 60 زن یک ،جمهوری چک پلیس گزارش بنابر 

 جسد .. پلیس.است شده کشته هاسگ حمله از ناشی جراحات اثر بر و شده دریده کردمی

 پرسه زن منزل محوطه در هم سگ توله 17 و بالغ سگ هفت که حالی در را زن این خونین

 ۲«.کرد پیدا زدندمی

 هاسگ انتقال بیماری هاری از
ی عوامل مرگ و ها به انسان بوده نیز در زمرهبیماری هاری که غالباً عامل انتقال آن از طریق سگ

 نشان کرده منتشر "هاری علیه جهانی اتحاد" که گزارشیمیرهای وحشتناک انسانی تلقی شده است. 

 جان سگ گازگرفتگی اثر در عفونی بیماری این به ابتال با جهان در نفر هزار 59 حدود ساالنه دهدمی

 عامل خانگی هایسگ موارد، درصد 99 در به گزارش بی بی سی فارسی،  ۳.دهندمی دست از را خود

را از دست  دی بر اثر بیماری هاری جان خودهزار هن ۲0ساالنه بیش از   4.هستند انسانی میر و مرگ

                                                           
 "شد کشته هایشسگ حمله در ویرجینیا در خترید " عنوان بی بی سی فارسی، در گزارشی با -1

 "کشتند را خود خانه گرسنه صاحب هایسگ " بی بی سی فارسی، در گزارشی با عنوان -۲
 'گیردمی قربانی هزار هاده ساالنه' هاریبی بی سی فارسی، با گزارشی با عنوان  -۳
 منبع قبل. -4

http://www.bbc.com/persian/world-42421028
http://www.bbc.com/persian/world/2011/12/111209_u07_czech_dog_women
http://www.bbc.com/persian/science/2015/04/150417_l26_rabies_killing
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، های ولگردسگ آن نیزعامل   1ها در هند ناشی از همین بیماریست.درصد مرگ و میر ۳5دهند. می

  ۲است. گزارش شده

 هاکشتن سگ
ده و لذا ها فرمان دابه کشتن سگ پیامبراکرم مطرح شدهاکنون جا دارد به این شبهه پاسخ داد که 

آیا این  است که اسالم بدان مرتکب شده است! اما اصل ماجرا چه بوده؟هاین جنایتی در حق سگ

ها ه؟ آیا اصوالً برای سگبرای آن استثنائی وارد شد شده وها میتمام سگفرمان دائمی بوده؟ آیا شامل 

است به احادیث  ه این سؤاالت الزمدهی بقی است بعنوان مخلوق خداوند؟ برای جوابدر اسالم حقو

 د.اند مراجعه شوین موضوع وارد شدهکه در ا و اقوال علمای اسالمی

  عمردر صحیح بخاری با اسناد، از عبداهلل بن  :ن رسول اهلل صىل أ»روایت است که فرمود
همین « اند.ها امر نمودهبه کشتن سگ رسول اهلل»یعنی:   ۳«اهلل علیه وسلم أمر بقتل الالكب

َنسخه،َوبيانَالالكب،َبقتلَاألمر »ذکر نموده در صحیح خود در باب  حدیث را امام مسلم
ها و امر به کشتن سگ»یعنی:   4«ذلكَوحنوَماشيةَأوَزرع،َأوَلصيد،َإلَاقتنائهاَحتريمَوبيان

ها مگر برای شکار یا کشاورزی یا گله و مانند داری از سگآن، و بیان تحریم نگه نسخبیان 

این  و سپس نسخ حکم آن آورده که از خود عبدهلل بن عمرو احادیثی در امر به قتل « آن

 لكب إال الالكب، بقتل أمر وسلم علیه اهلل صىل اهلل رسول أن»حدیث را نقل کرده است: 

                                                           

. https://www.bbc.com/news/world-asia-india-36035456 

. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1169392 
 .۳۳۲۳ح 1۳0، ص4، جصحیح البخاری -۳
 .1۲00، ص۳صحیح مسلم، ج -4

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-36035456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1169392
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مگر سگ  ها امر نمودندبه کشتن سگ رسول اهلل»یعنی:   1«ماشیة أو غنم، لكب أو صید،

 «.یا نگهبان شکاری یا گله

ها در تمام سگ ناء شده و لذا امر به کشتناستث اولیه حکم ،شود در این حدیثطور که مالحظه میهمان

 یان شده است.ب حکم صریحِ نسخِ ،دیث دیگراحاو در   ۲عمومیت نداشته

 جابر بن عبداهلل إن حىت الالكب، بقتل وسلم علیه اهلل صىل اهلل رسول أمرنا»گوید: می 
: وقال قتلها، عن وسلم علیه اهلل صىل انليب نىه ثم فنقتله، بكلبها ابلادية من تقدم املرأة

ما را به کشتن  رسول اهلل»یعنی:   ۳«شیطان فإنه انلقطتي، ذي ابلهیم باألسود علیكم

کشتیم. سپس آمد، سگش را میها فرمان دادند تا اینکه اگر زنی با سگش از بیابان میسگ

رنگ سیاه که های یکها نهی نمود و فرمودند: بر شماست کشتن سگاز کشتن سگ پیامبر

 «دارای دو نقطه سفیدی است چونکه آن شیطان است!

 َّلعبداهلل بن مُغَف قال ثم الالكب، بقتل وسلم علیه اهلل صىل اهلل رسول أمر »گوید: می :
به کشتن  رسول اهلل»یعنی:   4«الغنم ولكب الصید، لكب يف رخص ثم الالكب؟، وبال باهلم ما

سگ  داری[]نگه ها چه کار دارند؟ سپس درها امر نمودند سپس فرمودند: آنها را با سگسگ

 «شکاری و گله رخصت دادند.

                                                           
 .1571ح 1۲00، ص۳صحیح مسلم، ج -1
 «عمومه  على لیس ذلک فی الحدیث...  : »۲۲7، ص14ابن عبدالبر، ج –التمهید  -۲
 .157۲ح 1۲00، ص۳صحیح مسلم، ج -۳
 .157۳ح  1۲00، ص۳صحیح مسلم، ج -4
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 در حدیث صحیح دیگر، از پیامبراکرم  :من أمة الالكب أن لوال »روایت است که فرمودند 
 هاامّت از یکی هاسگ اگر »یعنی:   1«بهیم أسود لك منها فاقتلوا لكها، بقتلها ألمرت األمم

 «بکشید. را سیاه تمام هایسگ پس دادم،کشتن آنها دستور می به بودند،نمی

نهی از اند، دسته اول: امر به کشتن و دسته دوم: ها دو دستهاحادیث در خصوص سگ وجه استدالل:

و از کشتن   ۳منسوخ شده ،امر و لذا عمومیت نداشته سپس حکمِ  ۲امر در ابتدا مختص مدینه بوده کشتن؛

 ها نهی شده است.عموم سگ

 امام ابن قتیبهاگر پیامبر»گوید: می هـ(۲76)م ها در همه حال امر فرموده به کشتن سگ

ها مفید ها برای انساناین موجب نابودی و خشکاندن آثارشان میشد در حالی که سگ نبود

ها و مزارعشان و همچنین اتکا بر شکارشان مورد هستند و در حراست منازل و نگهبانی از گله

ها گیرند و بسیاری از مردمان عرب صحراءنشینان تغذیه و کارشان به این سگاستفاده قرار می

اَف لُكُواوابسته است و خداوند متعال فرموده:  نَ َِممَّ ك  س  م 
 
ل ي ُكمَ َأ  پس »[، یعنی: 4ه: ]مائدع 

و این داللت دارد بر اینکه خداوند متعال « .بخورید اندداشته نگاه و گرفته شما براى آنها آنچه از

 4«ها خلق نموده است.ها را برای منفعت ما انساناین سگ

                                                           
 78، ص4م(، ج1975الحلبی، مصر،  البابی ، مصطفى۲)ط:؛ سنن الترمذی، ۲845ح 108، ص۳سنن أبی داود، ج -1

 . 1486ح
 المفاتیح ؛ مرقاة۲1۲، ص11م(، ج198۳بیروت،  دمشق، اإلسالمی، ، المکتب۲السنة للبغوی، )ط: ر.ک: شرح:  -۲

 .۲۲61، ص7م(، ج۲00۲بیروت،  الفکر، دار ،1المال القاری، )ط:  –المصابیح  مشکاة شرح
الدکن،  آباد، حیدر العثمانیة، المعارف ، دائرة۲الحازمی، )ط:  –اآلثار  من والمنسوخ اسخالن فی ر.ک: االعتبار -۳

 «نسخه ثم الکالب بقتل األمر باب: »۲۳6 – ۲۳4هـ(، صص 1۳59
 .۲07م(، ص1999اإلشراق،  االسالمی، مؤسسة ، المکتب۲الدِّینَوری، )ط:  قتیبة ابن –الحدیث  مختلف تأویل -4
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 امام خطابیها و معدوم کردن نسلی از تتی از امّاز بین بردن امّ »گوید: هـ( می۳88)م

خلوق خداوند نیست چونکه هیچ م ز آنها چیزی باقی نماند ناپسند استبطوری که امخلوقات 

وجود دارد، مادام که این چنین است پس کشتن در آنها حکمت و مصلحتی  مگر اینکه بنوعی

 رنگ سیاه هستند را بکشید و سائرها که یکها راهی ندارد لیکن شرورترین سگعموم سگ

شود که و گفته می بهره ببرید آنها در حراست و نگهبانی یوسیلهها را باقی بگذارید تا بسگ

 1«سگ سیاه منظور در شرارت و گزنده بودنش است.

 امام ابن عبدالبرها اند که دستور به کشتن سگگروهی از علماء فرموده»گوید: هـ( می46۳)م

اند این رأی رفته ش جائز است... و بسیاری از علماء نیز بهمنسوخ شده بجز سگ سیاه که کشتن

که کشتن هر نوع سگی چه سیاه و غیر سیاه جائز نیست مگر سگِ گزنده و موذی، علماء در 

چیزی که "نیز فرمودند:  ها نسخ شده و پیامبراند که دستور به کشتن سگتوجیه آن فرموده

نداران داخل ها و دیگر جاو در این نهی، سگ  "روح دارد و زنده است بیهوده نشانه قرار ندهید.

  ۲«هستند.

 الجوینی المعالی امام ابوهاسگ قتل مورد در شما نظر شد گفته اگر »گوید: هـ( می478)م 

 نرساند کسی به هم آزاری و باشد نفع دارای که سگی کشتن: دهیممی جواب چنیناین چیست؟

 خاطر به است جائز کشتنش پس رساندن است، آزار باعث که سگِ گزنده اما و نیست جائز

 شمرده موذی حیوانات از را آن و حکم داده گزنده سگ کشتن به اهلل رسول و ،آن ضرر دفع
                                                           

 .۲89، ص4م(، ج19۳۲حلب،  العلمیة، المطبعة ،1الخطابی، )ط: –السنن  معالم -1
 فی إال منسوخ الکالب بقتل األمر العلم أهل من جماعة وقال: » 497 – 496، صص8ابن عبدالبر، ج -االستذکار -۲

 عقورا یکون أن أسود إال غیر وال أسود الکالب من یقتل ال أن إلى العلماء من کثیر یقتل ... وذهب فإنه البهیم األسود

 نهیه فی فدخل غرضا الروح فیه شیئا تتخذوا ال وسلم علیه اهلل صلى یقول منسوخ الکالب بقتل األمر مؤذیا وقالوا

 «وغیرها الکالب ذلک
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 ضرر دفع برای که ایگزنده سگ هر نیز و ندارد موردی آن غیر چه و احرام در چه ،آن قتل که

مربوط به سگی است که از روی طبیعت شد. و آنچه که منظور ماست  پیدا نیاز آن کشتن به

 کرد چون شر و زیان آن بسیار بزرگاما سگ هار در کشتنش نباید درنگ  رساندزیان میخود 

و  رساند، کشتنش جائز نیستاست. البته سگی که نفعی ندارد و در عین حال ضرری هم نمی

 حدیث در سپس داد، هاسگ کشتن به دستور یکبار که آمده اهلل رسول از صحیح حدیثی در

توجه به  با حدیث دو این و کرد نهی هاسگ آن کشتن از آنحضرت که آمده دیگری صحیح

( آزاربی سگان مورد در ایشان نهی و گزنده سگان مورد در ایشان امر ) آوردیم که تفصیلی

 بود ایشان اول حکم این و هداد دستور باشد سیاه یکدست که سگی کشتن به همچنین وباقیست 

 1«.است منسوخ اآلن و

  الجوزیامام ابندستور پیامبر»گوید: هـ( می597)م ها برای مدتی باقی به کشتن سگ

 ۲«بوده سپس از آن نهی کرد.

 امام نوویها؛ اصحاب ما )مذهب شافعیه( فرمودند: حکم به کشتن سگ»گوید: هـ( می676)م

اگر سگی گزنده بود، کشتن آن جائز است و اگر گزنده نبود در این حالت جائز نیست کشته 

امام  –ملقب به  –کند در آن منفعتی باشد یا نباشد. امام ابوالمعالی الجوینی شود و فرقی نمی

 ۳«سوخ است.ها منفرموده: امر به کشتن سگ الحرمین

                                                           
 .494، ص5م(، ج۲007المنهاج،  ، دار1الجوینی، )ط: –المذهب  درایة فی المطلب نهایة -1
 بقتل أمره أما: » 49۳، ص1الوطن، الریاض(، ج ابن الجوزی، )ط: دار –الصحیحین  حدیث من المشکل کشف -۲

 «ذلک  عن نهى ثم مدة هذا بقی فقد الکالب
 .186، ص۳النووی، ج – الحجاج بن مسلم صحیح شرح المنهاج -۳
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 امام ابن عبدالهادینتیجه امر اینکه پیامبر»گوید: هـ( می909)م  ]به کشتن ]در ابتدا

شود که ها فرمان داده سپس کشتن آنها را ترک نموده و این نهایت کار بوده و لذا معلوم میسگ

 1«ها منسوخ شده است.حکم کشتن سگ

 کشتن سگی که در آن منفعت باشد حرام است!
سگ شکاری یا تربیت شده یا نگهبان و  ، مانندای باشدفایده که در آنها نفع و اتفاق علماء، هر سگیبه 

 ۳و مالکیه  ۲بنابر دیدگاه مذهب حنفیه بکشد را آن کسی اگر بلکه و نیست جایز آن کشتن امثال اینها،

 4پرداخت شود. آن غرامت الزم است

 امام زین الدین بن نجیم حنفیهرموجودی که آزاری نرساند، کشتنش »گوید: میهـ( 970)م

جائز نیست، پس سگ اهلی مادام که موذی نباشد کشتن آن جائز نیست چونکه حکم به کشتن 

 5«ها نسخ شده پس مقید شدن کشتن به موجب موذیگری است.سگ

 رشد مالکی ابن اماماختالفی نیست در اینکه کشتن سگ گله و  »: گویدهـ( می5۲0)م

 6«و مزرعه جائز نیست.شکارچی 

                                                           
 .11۳عبدالهادی، ص  ابن – الکالب أحکام فی االغتراب -1
 .59، ص1۲العربی، بیروت(، ج التراث إحیاء بدرالدین العینی، )ط: دار –البخاری  صحیح شرح القاری عمدة-۲
 .4۳0، ص6ابن عبدالبر، ج -االستذکار -۳
 صحیح شرح ؛ المنهاج۳75، ص5م(، ج1999بیروت،  العلمیة، الکتب ، دار1الماوردی، )ط: -الکبیر ر.ک: الحاوی -4

م(، 1977بیروت،  العربی، الکتاب ، دار۳سید سابق، )ط: –؛ فقه السنة ۲۳۳، ص10النووی، ج –الحجاج  بن مسلم

 .56، ص۳ج
؛ همچنین بنگرید به: ۳6، ص۳تا(، جاإلسالمی، بی الکتاب ، دار۲ابن نجیم، )ط: –الدقائق  کنز شرح الرائق البحر -5

 [570، ص۲ابن عابدین، ج -المختار الدر على المحتار ]رد
 .۳54 ص ،9ج م(،1988بیروت،  اإلسالمی، الغرب ار، د۲)ط: رشد، ابن - التحصیل و البیان -6
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 الدین العراقی شافعیامام زینداری از آن برای منفعتش هر سگی که نگه»گوید: هـ( می806)م

  1«اند.جائز شده باشد، ]علماء[ بر منع کشتن آن اجماع کرده

 امام ابن قدامه حنبلیآن عامل و است حرام شده، تربیت سگ کشتن »گوید: هـ( می6۲0)م 

دارای منفعت  است جائز اشیدارنگه آن در هاسگ این که محلی است، زیرا ستمگر و بدکار

 لیکن. ندیدم[ علماء از ] این اختالفی گوسفند؛ در مانند است شده حرام کردنش تباه و .هستند

نیز  عطاء و انس بن مالک و است بدان قائل شافعی نیست، غرامتی آن قاتل بر

 ۲«.است واجب غرامت پرداخت قاتل، بر: فرمودند

 است! شیطان سگ سیاه؛
و از ها شیطان بوده در برخی از احادیث وارد است که کشتن سگ سیاه جائز است، زیرا این نوع سگ

در این  شته و بلکهرو برای دفع شرشان جائز است آنها را کشت، لیکن باز این نزد فقهاء عمومیت ندااین

 :دیدگاه وجود دارد دو میان فقهاء خصوص بطور کلی

ها منسوخ شده و فقط کشتن سگ گزنده و هار جائز تمام احادیث مربوط به کشتن سگ دیدگاه اول:

نیست و این دیدگاه جمهور است و لذا اگر سگی هرچند سیاه باشد و ضرری نداشته باشد کشتنش جائز 

حالل است و  های سیاهگشکار توسط س ،بنابر همین دیدگاه فقهای حنفیه، مالکیه و شافعیه است.

رو اگر این نیست که از جنس سگ خارج شوند از این   ۳«سگ سیاه، شیطان است.»حدیث: از منظور 

طور که شستن محل لیسیدن سگ سیاه ظرفی یا چیزی دیگر را لیس بزند شستن آن واجب است همان

و جمهور علماء بدان معتقد هستند بر خالف دیدگاه  و مالک سگ سفید واجب است؛ شافعی

                                                           
 .۳۲، ص6التقریب، ج شرح فی التثریب طرح -1
 .160، ص4المغنی البن قدامة، ج -۲
 «شیطان األسود الکلب : »510ح ۳65، ص1صحیح مسلم، ج - ۳
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دانند چون آنها سگ سیاه را و برخی از شافعیه که شکار سگ سیاه را حالل نمی احمد بن حنبل

 1دانند.شیطان می

 مذهب حنفیهأ( 

سگ کُردی و سگ سیاه در استفاده برای شکار ]جائز است[ »گوید: هـ( می48۳)مامام سرخسی

لُِمون ُهنََّی خداوند متعال: ها به سبب این فرمودههرگاه تربیت شده باشند همانند دیگر سگ اَُتع  َِممَّ
ُكمَ  لَّم  ََُع  ر نموده اینجا ذک« .ایدداده تعلیم آنها به آموخته، خدایتان آنچه از »[، یعنی: 4]مائده:  اّللَّ

  ۲«ها جائز نیست!سگ فتند که شکار توسط اینگچون برخی از مردم می

 مذهب مالکیهب( 

آن کشتنش دین نظر هستند که سگ سیاه یا غیربسیاری از علماء ب»گوید: هـ( می5۲0)مامام ابن رشد

 ۳«است.ها منسوخ اند که امر به کشتن سگجائز نیست مگر سگی که گزنده و موذی باشد و فرموده

                                                           
 وعند» گوید: می ؛ امام بدرالدین العینی۲۳7، ص10النووی، ج –الحجاج  بن مسلم صحیح شرح ر.ک: المنهاج -1

شکار توسط سگ سیاه جائز  و شافعی ، مالکنزد ابوحنیفه»، یعنی: «یحل: والشافعی ومالک حنیفة أبی

 [۲0۲، ص15القاری، ج ]ر.ک: عمدة« است.
 »گوید: هـ( می1۲۳1)م؛ امام طحطاوی۲4۲، ص11م(، ج199۳المعرفة، بیروت،  السرخسی، )دار –المبسوط  -۲

اند: کشتن علمای حنفیه[ گفته»]، یعنی:«منسوخ الکالب بقتل واألمر یؤذ لم إذا األهلی الکلب تلق یحل ال: وقالوا

 الطحطاوی ر.ک: حاشیة«]ها منسوخ شده است.سگ اهلی اگر موذی نباشد جائز نیست و امر به کشتن عموم سگ

[؛ همچنین بنگرید به: 744ص م(،1997بیروت،  العلمیة، الکتب ، دار1اإلیضاح، )ط: نور شرح الفالح مراقی على

 .570، ص۲ابن عابدین، ج –المختار  الدر على المحتار رد
؛ همچنین ۳55 - ۳54، صص9م(، ج1988بیروت،  اإلسالمی، الغرب ، دار۲رشد، )ط:  ابن - والتحصیل البیان -۳

 [۲۳7، ص۳م(، ج199۲الفکر ،  ، دار۳الحطاب الرعینی، )ط:  –خلیل  مختصر شرح فی الجلیل بنگرید به: ]مواهب
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 مذهب شافعیهپ( 

به  شوند: سگ گزنده و هار کشته میاندفرموده اصحاب ما )شافعیه(»گوید: هـ( می676)مامام نووی

م احرام و غیراحراچه در  موذی پنج حیوان"که فرمودند:  دلیل این حدیث صحیح رسول اهلل

سگی گزنده و هار نباشد پس اند: اگر اصحاب ما فرموده "شان جائز است از جمله سگ گزندهکشتن

کند سگ کند که در آن سگ نفعی باشد یا نه و همچنین فرقی نمیجائز نیست آن را کشت؛ فرقی نمی

اند، و از علمائی که بدان تصریح نمودهسیاه باشد یا نه، در همه این موارد بین اصحاب ما اختالفی نیست 

سیاه و غیر  فرموده: امر به کشتن سگ هستند. امام الحرمین و امام الحرمین قاضی حسین

ها چه سیاه و چه غیر سیاه جائز نیست مگر سگ هار و لذا امروزه کشتن سگ آن همگی منسوخ شده

  1«گزنده.

ها بطور عموم منسوخ شده بجز سگ گزنده و سیاه که این دو نوع سگ کشتن سگ دیدگاه دوم:

کشتن سگ سیاه است نه « جواز». در اینجا نظر به شان جائز است و حنابله بر این دیدگاه هستندکشتن

کشتن آن  "وجوب"کسی را نیافتم که به »گوید: هـ( می76۳)مآن، لذا امام ابن مفلح« وجوب»

 اشداریکه نگه )حیوانی( کشتن آنچه»گوید: هـ( می6۲0)مامام ابن قدامه  ۲«تصریح نموده باشد.

است و همچنین کشتن  چون این سگ، شیطان بوده اگر سگ سیاه باشد، کشتنش جائزجائز نیست؛ 

 بنابر شوند هرچند تربیت شده باشند وها کشته میسگ گزنده جائز است. بنابراین هر دو نوع این سگ

                                                           
 .۲۳5، ص9النووی، ج –المهذب  شرح المجموع -1
؛ همچنین «قتله بوجوب صرح أحدا أجد ولم: » 416، ص10م(، ج۲00۳الرسالة،  ، مؤسسة1مفلح، )ط: البن الفروع -۲

 [4۲9، ص10المرداوی، ج – بنگرید به: ]اإلنصاف



 
  !حقوق حیوانات در اسالم؛ پاسخ به شبهات 26

قیاس بر سگ گزنده، هر حیوانی که ضرر به جان و مال مردم برساند پس کشتن آن جائز است، زیرا 

  1«جائز نیست. کشتن آ در این صورتشند باموذی هستند و نفعی ندارند و اگر ضرری نداشته 

 منظور از شیطان بودن سگ سیاه چیست؟
دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی  اینکه در برخی از احادیث از سگ سیاه به شیطان تعبیر شده عموماً از

لیکن برخی   ۲آوردمیشیطان حقیقی است که خود را به شکل سگ سیاه در منظور اند که در اینجا گفته

فایده بودن آن است و کم مضر در شرارت، بودن سگ سیاه معتقداند که منظور از شیطان علماء دیگر از

 تر است به دالیل ذیل:و این دیدگاه به صواب نزدیک

شیطان اسمی است برای هر موجود شرور، فاسد و سرکش از جن و انسان و »گویند: اهل لغت می( 1

  ۳«حیوان.

                                                           
 .191، ص4قدامة، ج البن ر.ک: المغنی -1
: 67، ص۲م(، ج1991ییروت،  العلمیة، الکتب ،دار1القیم، )ط: ابن - العالمین رب عن الموقعین ر.ک: إعالم -۲

، «فظاهر الواقع هو کما کثیرا األسود الکلب صورة فی یظهر الشیطان أن به أرید إن وهذا ،"شیطان األسود الکلب"»

شود سگ سیاه شیطان است؛ این اگر منظور از آن شیطان است که به شکل سگ سیاه زیاد ظاهر می»یعنی: 

 « گونه که در امر واقع و ظاهر چنین است...همان
 ؛ همچنین بنگرید به: ]مجاز۲64(، ص1۳89مترجم: جهانگیر ولدبیگی، )سنندج، آراس،  –مفردات راغب اصفهانی  -۳

 –العربیة  وصحاح اللغة تاج ؛ الصحاح۳۲، ص1هـ(، ج1۳81القاهرة،  الخانجی، عبیدة، )ط: مکتبة وأب - القرآن

، 5الرازی، )ط: الدین زین - الصحاح ؛ مختار۲144، ص5م(، ج1987بیروت،  للمالیین، العلم ، دار4الجوهری، )ط:

 صادر، ، دار۳منظور، )ط: ابن - لعربا ؛ لسان165م(، ص1999صیدا،  بیروت، النموذجیة، الدار - العصریة المکتبة

 «شیطان والدواب واإلنس الجن من متمرد عات وکل»  -[ ۲۳8، ص1۳هـ(، ج1414بیروت، 
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  1مار. یوانات را شیطان اسم نهاده مانندبرخی از ح ( عرب۲

 شیطان: فقال محامة يتبع رجال رأى: وسلم علیه اهلل صىل اهلل رسول أن »گوید: می ابوهریره( ۳
فرمودند:  ، آنحضرتکندرا دنبال می کبوتری مردی را دید رسول اهلل»یعنی:   ۲«شیطانة يتبع

با توجه به این حدیث، این مردی که در پی کبوتر بوده به شیطان  «شیطانی به دنبال شیطان دیگری است.

آید و همچنین این کبوتر اش از حق و مشغول شدن به چیزی که به کارش نمیتعبیر شده به سبب دوری

بنابراین    ۳ر پی داشته است.اسم برده شده چونکه برای آن شخص، غفلت از یاد خداوند را د به شیطان

توان همین شیطان بودن این مرد یا این کبوتر به معنای شیطان حقیقی نیست و در مورد سگ سیاه نیز می

 دانست. ها به نسبت سائر سگتعبیر شیطان بودن را حمل بر کم خیری و دوری از سودمندی آن 

 امام بغویبعنوان شیطان به سبب خباثت آنهاست قرار دادن سگ سیاه »گوید: هـ( می516)م

ترین است در نوع و همچنین سریعهاست ترین سگها مضرترین و گزندهچونکه این نوع سگ

ها به سگ ترین منفعت را دارد و بدترین نگهبان است و دورترین سگخودش با این وجود کم

 4«ترین خمیازه را دارد.شکاری است و بیش

                                                           
الرازی،  الدین زین - الصحاح ؛ مختار۲144، ص5الجوهری، ج –العربیة  وصحاح اللغة تاج ر.ک: الصحاح -1

 «شیطانا الحیة تسمی العرب: » 165ص
، (الحلبی البابی عیسى فیصل العربیة، الکتب إحیاء دار: ط)؛ سنن ابن ماجه، 4940ح ۲85، ص4سنن أبی داود، ج -۲

 ؛ حدیث حسن.۳765ح 1۲۳8، ص۲ج
، 1۳هـ(، ج1415بیروت،  العلمیة، الکتب دار ،۲آبادی، )ط: العظیم -داود  أبی سنن شرح المعبود ر.ک: عون -۳

 .194ص
 .۲1۲، ص11البغوی، ج –السنة  شرح -4
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 امام ابن رشد مالکیاز خیر و فایده شیطان بودن سگ سیاه؛ یعنی، »گوید: هـ( می5۲0)م

 کند.و به شر و زیان و آزار نزدیک باشد و این در مورد شیاطین جن و انس نیز صدق می وربد

دلیلی بر وجوب کشتن آن  "سگ سیاه شیطان است." ی پیامبراند: این فرمودهعلماء گفته

لی که کشتن آنها واجب نیست؛ سیار هستند در حانیست، زیرا شیاطین انس و جن نیز ب

شیطانی به دنبال "فرمودند:  آنحضرت کند،مردی را دید کبوتری را دنبال می اهللرسول

 1«"شیطانی دیگر است.

 امام ابن عبدالبری پیامبراین فرموده»گوید: هـ( می46۳)م ".سگ سیاه، شیطان است" 

 ۲«.شان امر نشده استدلیلی بر کشتن آن نیست چراکه شیاطین جن و انس به کشتن

 امام ابن قیماگر منظور از آن این است که سگ سیاه شیطان سگهاست »گوید: هـ( می751)م

وجود دارد و آن همان موجود شرور و سرکش پس این در هر نوع از انواع حیوانات شیاطینی 

جودات شرور و سرکش هستند و شتر نیز شیطان ها موطور که شیاطین انسانهمانست ا

 ۳«ترین( چهارپایان اهلی است و بر سرِ هر شتری شیطانیست.)سرکش

 امام بدرالدین الشبلیلیقاضی ابولی»نویسد: هـ( می769)م گفته شود مفهوم این اگر :گوید

حالی که معلوم است که آن از سگ  در "استسگ سیاه، شیطان "چیست که   فرموده پیامبر

در صورتی که آن هم از  "شتر از جن است"که  متولد شده و همچنین این فرموده حضرت

: این از باب تشبیه به جن است چونکه سگ سیاه، شودمی شتر متولد شده است؟ جواب داده

سرسختی و  شده به سببترین فایده را دارد و شتر نیز به جن تشبیه ها و کمشرورترین سگ

                                                           
 .۳55 – ۳54، صص9رشد، ج ابن - والتحصیل ر.ک: البیان -1
 .498، ص8ابن عبدالبر، ج –االستذکار  -۲
 .67، ص9القیم، ج ابن - العالمین رب عن الموقعین إعالم -۳
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شود فالنی شیطان است هرگاه سرسخت و شرور طور که گفته مییاغی بودنش است همان

 1«باشد.

  مناویامام عبدالرؤوفلص سیاه است اسگ سیاهی که بطور خ»گوید: هـ( می10۳1)م

 وترین منفعت را دارد ترین سگهاست و کمخبیث که ه به این خاطر بودهشیطان اسم گذاشته شد

فرموده شکار  رو امام احمد بن حنبلد از اینکشترین خمیازه را میها بیشن سگدر بی

 ۲«ها جائز نیست.ی این سگبوسیله

 باردر برابر حوادث زیان هادفاع از سگ
به   ۳است« واجب»های غیرگزنده و همچنین حفظ حیات آنها بنابر دیدگاه فقهاء، دفع ضرر از سگ

 راهی در فرمودند: مردی رسول اهلل »روایت کرده که گوید:  ابوهریرهدلیل این حدیثی که 

 بیرون سپس نوشید؛ آب و رفت چاه داخل به یافت، را آبی چاه آنگاه. شد تشنه شدت به و رفتمی

 این: گفت مرد آن. خوردمی را هاخاک و شده بیرون زبانش تشنگی علت به سگی که دید ناگهان. آمد

 با و نمود پر آب از اش راموزه و رفت چاه داخل آنگاه. بودم تشنه من که است تشنه حدی به سگ

 و پسندید را او عمل خداوند متعال آنگاه .داد آب سگ به و آمد باال چاه از و گرفت را آن دهانش

                                                           
؛ همچنین بنگرید به: 46 – 45القاهرة(، صص مصر، القرآن، الشبلی، )ط: مکتبة –الجان  أحکام فی المرجان آکام -1

 [۲۲61، ص7المال القاری، ج –المصابیح  مشکاة شرح المفاتیح ]مرقاة
 .۲۲7، ص۲م(، ج1988الریاض،  الشافعی، اإلمام ، مکتبة۳المناوی، )ط: –الصغیر  الجامع بشرح التیسیر -۲
 .1۳4، ص۳5الکویتیة، ج الفقهیة ر.ک: الموسوعة -۳
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 رسد؟می پاداش ما به بسته زبان حیوانات به رسیدگی در آیا! اهلل رسول ای: گفتند. بخشید را گناهانش

  1«.است پاداش موجب ایزنده موجود هر به کردن کمک: فرمود

 حال عین در و باشد داشته وضویش برای کافی آب فقط مسلمانی اگر»اند: فرموده جمهور فقهاء 

 جای به مسلمان این که است واجب است، تشنه که باشد وی همراه محترم مانند سگ حیوانی

 ۲«.بدهد حیوان آن به را آب و کند تیمم آب، با وضو

 امام نوویگونه که بخشیدن مال برای زنده ماندن انسانی که همان »گوید: هـ( می676)م

معصوم الدم است واجب است، بخشیدن مال نیز برای زنده ماندن حیوانات محترم واجب است 

و گوسفندی همراه  -غیر گزنده –مالک آن دیگری باشد. اگر شخصی سگِ گرسنه هرچند 

 ۳«داشته باشد، واجب است که گوسفند را ذبح کند و آن سگ را غذا دهد.

 

 

                                                           
: عنه اهلل رضی هریرة أبی عن: »۲۲44ح 1761، ص4؛ صحیح مسلم، ج۲۳6۳ح 111، ص۳صحیح البخاری، ج -1

 فإذا خرج ثم منها، فشرب بئرا، فنزل العطش، علیه فاشتد یمشی، رجل بینا ": قال وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول أن

 رقی، ثم بفیه، أمسکه ثم خفه، فمأل بی، بلغ الذی مثل هذا بلغ لقد: فقال العطش، من الثرى یأکل یلهث بکلب هو

 «أجر رطبة کبد کل فی: قال أجرا؟ البهائم فی لنا وإن اهلل، رسول یا: قالوا ،" له فغفر له، اهلل فشکر الکلب، فسقى
 ؛ مراقی۲45ص ،۲ج النووی، - ؛ المجموع16۲ص ،1ج ،(تابی الفکر، ط: دار) الکبیر، الشرح علی الدسوقی حاشیة -۲

 -المختار الدر على المحتار رد ؛51م(، ص۲005العصریة،  ، المکتبة1الشرنباللی، )ط:-اإلیضاح  نور متن شرح الفالح

 .164، ص1العلمیة(، ج الکتب البهوتی، )ط: دار –اإلقناع  متن عن القناع ؛ کشاف۲۳4، ص1ابن عابدین، ج
؛ ۲88، ص۳م(، ج9911بیروت، دمشق، عمان،  اإلسالمی، المکتب ،۳النووی، )ط: – المفتین وعمدة الطالبین روضة -۳

 إلبقاء بذله یجب المعصوم، اآلدمی إلبقاء المال بذل یجب کما: » 48، ص9النووی، ج –المهذب  شرح المجموع

 «.الکلب إلطعام الشاة ذبح لزمه وشاة، جائع عقور غیر کلب لرجل کان .. ولو.للغیر ملکا کان وإن المحترمة، البهیمة
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 حیواناتعنایت مسلمین به 
شده، این است که اعالم  تمدن ما با حیوانات که در مبانی و رحمت در رابطه با مهربانی اولین اعالمیه

ا. خداوند متعال فرموده: است طبیعت و شعور، ها دارای ویژگیم انسانم حیوانات همانند عالَعالَ م   و 
ابَّة   ِمنْ  ْرِض  يِف  د 

 
ال األ ائِر   و  ْیهِ  ي ِطريُ  ط  م   إاِلَّ  ِِب ن اح  م 

ُ
ْمث الُُكمْ  أ

 
 اىجنبنده هیچ و »[، یعنی: ۳8]انعام:  أ

 مانند هایىگروه[ نیز] آنها آنکه مگر کند؛مى پرواز خود بال دو با که اىپرنده هیچ نه و نیست زمین در

 پیامبراکرم چهها حق مهربانی و ترحم را دارند چنانو حیوانات نیز مانند انسان «.هستند شما

و همچنین  «کند.رحم می خداوند به رحم کنندگان»یعنی:   1« الرمحن يرمحهم الرامحون»فرمودند: 

یعنی:   ۲«واآلخرة ادلنیا خري من حظه أعطي فقد الرفق، من حظه أعطي من »فرمودند:  آنحضرت

بلکه مهربانی با حیوانات  «د.انداده اشبهره دنیا و آخرت نیکى از ،اندداده بهره مالیمت از را که هر »

طور که قساوت و بدرفتاری با حیوانات نیز شود همانموجب داخل شدن صاحب آن به بهشت می

ها نسبت ها و غربیشنیده شده که اروپاییبسیار   ۳شود.موجب وارد شدن عامل آن به آتش جهنم می

و به دفاع از آنها مبادرت اند خاصی داشته و در امور زندگی به آنها وابسته به حقوق حیوانات توجه

خواهند برد  ی قاضیری کرده باشد او را تا پای محکمهرفتادبطوری که اگر کسی با حیوانی ب ورزندمی

عمل نیکو و پسندیده است لیکن این نوع کارها تازگی ندارد و  هرچند این .کنندو وی را مجازات می

اند ها نوشتهاز قرون گذشته در بین مسلمانان رایج بوده و دانشمندان اسالمی در این زمینه مقاالت و کتاب

در این زمینه جا دارد به بخشی از این موارد اشاراتی  اند.و به نصوص شرعی و اقوال علماء استناد نموده

                                                           
 ۲85، ص4؛ سنن أبی داود، ج6494ح ۳۳، ص11، ج(م۲001 الرسالة، مؤسسة ،1:ط)حنبل،  بن أحمد اإلمام مسند -1

 .19۲4ح ۳۲۳، ص4؛ سنن الترمذی، ج4941ح
 .۲01۳ح ۳67، ص4؛ سنن الترمذی، ج۲5۲59ح 15۳، ص4۲حنبل، ج بن أحمد اإلمام مسند -۲
 .178 – 177مصطفی السباعی، صص –حضارتنا  روائع من کتاب من ر.ک: مقتطفات -۳
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« حقوق حیوانات در اسالم»خورده که نسبت به موضوع ته باشیم تا برای برخی از مسلمانان فریبداش

اند نیز خاری در چشم تردید دارند سبب اطمینان و برای کسانی هم که جانب عناد و دشمنی را گرفته

 کنیم!باشد و حساب آنان را به خداوند متعال واگذار می

 با کتابی پیش، قرن 1۲ حدود یعنی، م،911 با مصادف ق،.هـ ۳09 متوفی المحولی ابوبکر امام أ(

 لباس که کسانی از بسیاری بر هاسگ برتری»: یعنی ،«اثليابَلبسَممنَكثريَىلعَالالكبَفضل» عنوان

 در علماء و صحابه اقوال و احادیث نبوی برخی از آن در که هنمود تألیف« .پوشندمی

 سگ دارای منافع و فضایل»ی بیان داشته که و .است را نقل کرده هاسگ به احترام و تعامل خصوص

زیادیست بطوری که همیشه قاضیان، فقهاء، والیان، عابدان و زاهدان که امر به معروف و نهی از منکر 

شود لیکن داری میها نگهها و زمینها جلوی درب خانهدیدند که از سگکنند با وجود این که میمی

 گرفتندمی ین کار درست نیست قطعاً بر آن ایراددانستند که ااگر می چهگرفتند و چنانایراد نمیبر آن 

رو امر به کشت مجازات داشت از ایننزد آنان اگر کسی سگی را می کردند در حالی کهو از آن نهی می

از آن بدور ها ها در گذشته معنای خاصی داشته و دارای علتی بوده و اکنون این سگکشتن سگ

 1«هستند.

 خوانیم:بطور نمونه از این کتاب مذکور می

 خطاب بن عمر روزی عمر. دارد همراه را سگی خود با که دید را نشین بادیه مردی 

 همراه بهترین این المؤمنان، امیر ای: گفت مرد آن است؟ همراهت که چیست این: فرمود او به

                                                           
 .4۳الثیاب، ص لبس ممن کثیر على الکالب فضل -1
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 عمر! کندمی صبر کنی منع او از هم را چیزی اگر و کندمی تشکر بدهی چیزی او به اگر که است

 1«دار.نگه را آن پس است رفیق بهترین»: فرمود خطاب بن

 عباس بن عبداهلل ۲«.است خائن انسان از بهتر وفاء، با سگ»: فرموده  

  شعبیعامر ۳«.نیست نفاق اشدوستی در که است این سگ خصلت بهترین»: فرموده 

 سلیمان بن جعفر دینار بن مالک: گوید عرض او به. دارد همراه به سگی که دیدم را 

 4«.است بد همنشین از بهتر[ سگ] این»: فرمود چیست؟ این کردم

 پیش، قرن 9 حدود یعنی، م،1۲6۲ با مصادف ق،.هـ606 متوفی عبدالسالم بنالدین امام عز ب(

 بر حیوانات و چهارپایان حقوق»: یعنی ،«اإلنسانَىلعَواحليوانَابلهائمَحقوق» باعنوان منشوری

 بیان را ناتحیوا با تعامل خصوص در حقوقی بندچندین  و گنجانده "االحکام قواعد" کتاب در «انسان

  مفاد این منشور به قرار ذیل است:  است! داشته

 « چنان حیوان اگر (1) که اینست حقوق این جمله از بر انسان؛ جانداران و چهارپایان حقوق 

 .کند خرج برایش سالم حیوان اندازه به بردنمی سودی هیچ او از که شد مریض یا افتاده کار از

 شکستگی، با را حیوان و (۳) .باشد طاقتش از بیشتر که نکند حمل باری چنان آن، بر و (۲)

 همچنین و (4) .نگذارد یکجا جنسش غیر یا خودش جنس از حیوانی با جراحت یا زدگی شاخ

 سرد بدنش و شود زائل کامالً حیاتش اینکه از قبل و (6). کند ذبح احسن وجه به را حیوان باید

 جلوی در را حیوان بچه نباید همچنین و( 8) نشکند را استخوانش و( 7) نکشد را پوستش شود

                                                           
 .۳6 – ۳5 صص منبع قبل، -1
 .۳6 ص منبع قبل، -۲
 منبع قبل. -۳
 منبع قبل. -4
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 تمیز را آنها آخور و آغل و( 9) کند چنان دیگر، حیوانی حضور بدون و تنها بلکه بکشد مادرش

 محروم خوراکش سهمیه از و (11). کند جمع آوردنش هنگام به را ماده و نر و (10) .دارد نگه

 که نکند کاری و( 1۳) گردد استخوانش شکستن موجب که نزند سنگی با را آن و( 1۲) نگرداند

 1«.شود حیوان شدن حرام موجب

 امام ابن قدامهاست که به امور هرکس مالک چهارپایان است واجب » گوید: هـ( می6۲0)م

 و اگرنماید  نا محل چراگاهشان را تأمیی از علوفه را نج و نیازهایشاو مخار آنها رسیدگی کند

و یا در انجام آن عاجز باشد در  شود و اگر سرباز زداز این کار امتناع کند بدان اجبار می مالک

آن حیوان را بفروشد یا اگر جزء جاندارانی است که قابل ذبح است )حالل این صورت باید 

گوشت( پس باید ذبح شود. بنابراین تأمین مخارج حیوان بر مالک آن واجب است و بر ولیّ 

 ۲«.امر الزم است که او را بدان کار مجبور کند

 امام حجاویحیوانات دادن غذا و آب( 1)  »گوید: میدر بیان حقوق حیوانات هـ( 968)م 

 )مالک( او بر (۲. )کنندمی پیدا یبهبود اینکه تا باشند افتاده کار از اگر حتی است الزم مالک بر

 آنها از دارینگه برای را کسی و( 4) کند هزینه برایشان( ۳) نماید، توجه هابدان که است الزم

 هایبچه به زیان صورت در و( 6) بکشد کار آنها از توانشان از بیش که است حرام و( 5) بگمارد

 کند کوتاه را هایشناخن که است سنت شیردوشنده برای و( 7) بدوشد شیرشان از حیوانات

 مکانی به را آنها که است الزم )مالک( او بر همچنین( 8. )نماید زخمی را آنها پستان که مبادا

 و( 10) است حرام مداوا منظور به جز حیوان بر نهادن داغ و( 9) ببرد مردم آزاررسانی از دور

 و طناب و زنگوله کردن آویزان و( 11) است مکروه( خروس و گوسفند جز) آنها کردن عقیم

                                                           
 .167، ص1م(، ج1991القاهرة،  األزهریة، الکلیات السالم، )ط: مکتبة عبد ابن - األنام مصالح فی األحکام قواعد -1
 .۲57، ص8قدامة، ج البن ر.ک: المغنی -۲
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 حیوان نفرین و لعن و( 1۲) است مکروه نشانه بعنوان مدُ همچون حیوان جسم از بخشی نبرید

 شودمی مجبور کار آن بر زد باز سر حیوان برای کردن هزینه از شخص اگر و( 1۳) است حرام

 گرددمی حیوان ذبح یا اجاره یا فروش به مجبور بود عاجز یا نمود خودداری بازهم اگر اما( 14)

 برای حیوان از که است جایز و( 16) دهدمی انجامش حاکم پذیرفتن ]مالک[ بازهم اگر و( 15)

 این با برید سر یا کشت را بیمار حیوان که نیست جایز و( 17) نمود استفاده سواری یا بار حمل

]مانند نگهبان یا شکاری یا تعلیم  مباح سگ از که کسانی و( 18) شودمی راحت که استدالل

 از اینکه تا حیوانات نمودن زندانی و( 19) دهند خوراک بدان باید کنندمی دارینگه دیده و ...،[

 به بایستی را است مباح شانکشتن که حیواناتی و( ۲0) است حرام شوندمی هالک گرسنگی

 1«.کشت شیوه بهترین

 کتاب در پیش، قرن 6 حدود یعنی م،1567 با مصادف ق،.ـه974 متوفی هیتمی حجر ابن امام پ(

 جزءبه نصوص شرعی  اداستن با را حیوانات تعذیب و شکنجه هرگونه  ۲«الکبائر اقتراف عن الزواجر»

 .است نموده معرفی - شده داده عقاب به وعید آن عامل که - کبیرهگناهان

ن را قطع کرد و آشکنجه کردن حیوانات، مانند اینکه چیزی از بینی یا گوش و امثال  از گناهان کبیره،

هدف کشتن بدون نیاز به خوردن، و اینکه کشتن یا ذبح حیوان یا صورت حیوان را داغ کرد و آن را بی

 با احسان نباشد.

                                                           
 القناع ؛ کشاف156 – 155، صص4بیروت(، ج المعرفة، الحجاوی، )ط: دار –حنبل  بن أحمد اإلمام فقه فی اإلقناع -1

 .494 – 49۳، ص5العلمیة(، ج الکتب البهوتی، )ط: دار – اإلقناع متن عن
 .۳49 – ۳47صص ،1م(، ج1987الفکر،  ، دار1الهیتمی، )ط: حجر ابن - الکبائر اقتراف عن الزواجر -۲
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 ابن عمر گوید: از رسول اهللمی مثل يتب لم ثم روح، بذي مثل من »رمودند: شنیدم ف 
د روز هر کس جانداری را شکنجه دهد سپس توبه نکند، خداون»یعنی:   1«القیامة يوم به اهلل

 «دهد.آن او را عذاب می قیامت در جزای

 جابر بن عبداهلل وجهه يف سموُ  قد محار علیه مر وسلم علیه اهلل صىل انليب أن»گوید: می 
 نهاده داغ صورتش بر که گذشت االغی بر پیامبر »یعنی:   ۲«وسمه اذلي اهلل لعن :فقال

به اجماع  «کرده است. کند کسی را که آن را داغ فرمودند: خداوند لعنت ، آنحضرتبودند

تضی تحریم است، و نهی مقاز آن نهی شده این حدیث  ورود به سبب صورت داغ کردن علماء

 ۳فاعل آن را لعن کرده است. زیرا پیامبر

 ابن عباس دارد روح که چیزی »یعنی:   4«غرضا الروح فیه شيئا تتخذوا ال »گوید: می 

حیوان محبوس یعنی اینکه  ،صبر بهائم»اند: علماء فرموده «.ندهید قرار نشانه بیهوده است زنده و

شود در حالی که زنده است و با تیر انداختن و امثال آن کشته شود و این همان مفهوم حدیث: 

هدف و بیهوده مانند به قصد ای را بیاست، و بدین معناست که حیوان زنده "ال تتخذوا شیئا..."

                                                           
؛ رجال و راویان این حدیث از ثقات و معتمدین هستند. ]ر.ک: 5661ح 47۳، ص9حنبل، ج بن أحمد اإلمام مسند -1

م(، 1994القاهرة،  القدسی، مکتبة الهیثمی، )ط: –؛ مجمع الزوائد و منبع الفوائد 644، ص9ابن حجر، ج –فتح الباری 

 [ 60۲6ح ۳۲، ص4ج
 .۲117ح 167۳، ص۳صحیح مسلم، ج -۲
 باإلجماع عنه فمنهی الوجه فی الوسم وأما: » 97، ص14النووی، ج –الحجاج  بن مسلم صحیح شرح لمنهاجا -۳

 «التحریم یقتضی واللعن فاعله لعن وسلم علیه اهلل صلى النبی ألن األظهر وهو تحریمه إلى للحدیث...
 .1957ح 1549، ص۳صحیح مسلم، ج -4
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ی تحریم پوست حیوان و چیزهای شبیه آن در مواجهه تیراندازی قرار ندهید و این نهی برا

 1«است.

 سعید بن جبیر گوید: ابن عمرمی  حبس کرده  را ایپرندهاز کنار چند نفر عبور کرد که

یدند بالفاصله پراکنده را د انداختند، وقتی ابن عمربودند و داشتند به سمت آن تیر می

 فعل من لعن وسلم علیه اهلل صىل اهلل رسول إن هذا؟ فعل من» فرمود: عمرشدند، ابن
   ۲«فاعل این عمل را لعن کرده است! ه؟ همانا رسول اهللچه کسی این کار را کرد»، یعنی: «هذا

 ابوهریره سجنتها هرة يف امرأة عذبت: قال وسلم علیه اهلل صىل اهلل رسول أن»گوید: می 
 من تأكل تركتها يه وال حبستها، إذ وسقتها، أطعمتها يه ال انلار، فیها فدخلت ماتت حىت

 زندانی را آن که ایگربه فرمودند: زنی به خاطر همانا رسول اهلل »یعنی:   ۳«األرض خشاش

 غذا گربه به نه زن آن و به آتش دوزخ گرفتار گردید، شد داده عذاب تا اینکه مُرد، بود کرده

این  «.کند تغذیه زمین جانوران و حشرات از گذاشتمی نه و نمودمی سیراب را او نه و دادمی

سائر جانوران مشابه آن و همچنین تحریم محبوس بر تحریم کشتن گربه و  یستحدیث دلیل

و  شود، زیرا این کار باعث تعذیب و شکنجه مخلوقات خدا میکردن آنها بدون غذا و آب است

و این زن، مسلمان بوده که به سبب این عملش جهنمی   4شارع مقدس از آن نهی نموده است.

                                                           
 حیة وهی تحبس أن البهائم صبر العلماء قال : »108، ص1۳النووی، ج –الحجاج  بن مسلم صحیح شرح المنهاج -1

 إلیه ترمون غرضا الحی الحیوان تتخذوا ال أی غرضا الروح فیه شیئا تتخذوا ال معنى وهو ونحوه بالرمی لتقتل

 «للتحریم النهی وهذا وغیرها الجلود من کالغرض
 .1958ح 1549ص، ۳؛ صحیح مسلم، ج5515ح 94، ص7صحیح البخاری، ج -۲
نیز روایت شده است. ]ر.ک:  ؛ این حدیث از طریق عبداهلل بن عمر۲44۲ح 1760، ص4صحیح مسلم، ج -۳

 [۲۳65ح 11۲، ص۳صحیح البخاری، ج
 .7، ص7م(، ج199۳مصر،  الحدیث، ، دار1الشوکانی، )ط: – األوطار نیل -4
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بزرگی تبدیل بسیار آن به گناه ناه کوچکی نیست بلکه با اصرار براین معصیت و گشده است و 

  1باتوجه به این حدیث خرجی حیوان بر مالک آن واجب است. همچنین شده است.

  الحَنظلیِّة بنسهل گوید: رسول اهللمی [ به از فرط گرسنگی] ری که شکمشاز کنار شت

 صاحلة، فاركبوها املعجمة، ابلهائم هذه يف اهلل اتقوا»پُشتش چسپیده بود عبور کرد و فرمودند: 
 طورب آنها، سوارى بر بترسید؛ خدا از بسته، زبان حیوانات این حق در »یعنی:   ۲«صاحلة ولكوها

 «!بخورید شایسته اىگونه به نیز را آن حالل و گردید سوار اىشایسته

  انسمعاذ بن گوید: رسول اهللمی بودند و  گذشت که سوار بر چهارپایانهی میاز گرو

  ۳«واألسواق الطرق، يف ألحاديثكم كرايس تتخذوها ال »به آنان فرمودند:  آنحضرت

 «.ندهید قرار های نشستن برای گفتگوهایتان در راها و بازارهاآنها را بعنوان کرسی»یعنی: 

 عبداهلل بن عباس بي اتلحريش عن وسلم علیه اهلل صىل اهلل رسول نىه »گوید: می 
بر اساس « است. نموده نهی حیوانات انداختن هم جان به از رسول اهلل »یعنی:   4«ابلهائم

شود جائز نیست در این حدیث، به جان هم انداختن حیوانات که بنوعی سبب اذیت آنها نیز می

 جهان با این همه ادعای سر به فلک کشیده حقوق حیواناتشان،ای حالی که در برخی از کشوره

جنگی و ...، دارند و با آزار رساندن به این حیوانات زبان بسته خروسبازی، مسابقات گاو

 کنند!موجبات خوشگذرانی خویش را فراهم می

                                                           
 .۲41 – ۲40، صص 14النووی، ج –الحجاج  بن مسلم صحیح شرح ر.ک: المنهاج -1
 .۲545ح 14۳، ص4بیروت(، ج اإلسالمی، خزیمة، )المکتب ابن ؛ صحیح۲548ح ۲۳، ص۳سنن أبی داود، ج -۲
القاهرة(،  تیمیة، ابن ، مکتبة۲للطبرانی، )ط:  الکبیر ؛ المعجم156۲9ح ۳9۲، ص۲4حنبل، ج بن أحمد اإلمام مسند -۳

 .4۳۲ح 19۳، ص۲0ج
 .۲56۲ح ۲6، ص۳؛ سنن أبی داود، ج1708ح ۲10، ص4جسنن الترمذی،  -4
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 عبداهلل بن عمر یعنی:  1«باحلیوان مثل من وسلم علیه اهلل صىل انليب لعن »گوید: می

این حدیث و احادیث « کسی که حیوانی را مثله )شکنجه( کند لعنت نموده است. پیامبر»

 ۲مشابه آن به تحریم تعذیب حیوانات داللت دارند.

 کتاب در پیش، قرن 5 حدود یعنی م،1641 با مصادف ق،.ـه1051 متوفی البهوتی منصور امام ث(

 صورت در که است الزم( شرعی قاضی یا حاکم) امر ولیّ بر که نموده تصریح   ۳«اإلرادات منتهی شرح»

محمد  البته قبل از او امام ضیاءالدین !دده انجام عزیراتیت برخورد متخلفین با حیوان، حقوق شدن ضایع

قرن  8م، یعنی حدود 1۳۲9هـ.ق، مصادف با 7۲9متوفی  بن االخوةا بن محمد القرشی معروف به

های انگلیسی نیز ترجمه شده در باب زبان که به« احلسبةَطلبَیفَالقربةَمعالم »پیش، در کتاب 

 متعددی به امور تنظیمی، بازرسی و تعزیراتی مربوط به نقض حقوق حیوانات پرداخته است که عناوین

 شویم.وار متذکر می در اینجا تیتربه اختصار های آن را باب برخی از

  رسیدگی امور خورد و خوراک علوفه آنها به که است واجب است چهارپایان مالک هرکس 

و از شیرشان جز آنچه که برای و آنچه که موجب ضررشان است را بر آنها حمل نکند  کند

از آن منع  هایش اضافی باقی مانده ندوشد چون این شیر غذای آنهاست و جائز نیست کهبچه

و اگر توان مالی  شودمی اجبار بدان نماید امتناع از مخارج آنها مالکشوند و همچنین اگر 

شود و اگر هم این کار ممکن نبود، فروخته ان الزم است اجاره داده نداشت در صورت امک

دار آن از بیت المال است و باز اگر آن رغبتی نداشت پس عهده شود و اگر کسی در خریدمی

                                                           
 .5515ح 94، ص7صحیح البخاری، ج -1
 .645، ص9ابن حجر، ج –ر.ک: فتح الباری  -۲
 .۲47ص ،۳م(، ج199۳الکتب،  ، عالم۳البهوتی، )ط:  – اإلرادات منتهی شرح -۳
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دار آن شوند، این هم امکان پذیر نباشد در این حالت بر عموم مسلمانان واجب است که عهده

 1شود.بر این اساس این امر جزء حقوق اشتراکی محسوب می

 پشت بر سنگین بار که کند منع این از راباید کاسبان هیزم، کاه، هندوانه، شلغم و ...،  داروغه 

 حرکت حیوان که هنگامی چون - توقف کرده یکجا حیوان که حالی در - بگذارند حیوانات

 عذاب نوع یک حیوان برای این و رساندمی ضرر حیوان به هست آن بر سنگین بار و کندنمی

 ۲است.

 و ،حیوان از کشیدن کار مورد در بترسند خداوند متعال از چهارپایان صاحبان است شایسته 

 برای حیوان از و کنند استراحت خوب تا بدهند استراحت روز شبانه هر در را حیوانات همچنین

 ۳نکشند. کار مَن پنج از بیش کردن آرد

 د، زیرا نند حیوان را ذبح کنها جائز نیست که با چاقوی کُقصاببرای ها؛ در نظارت بر قصاب

اند و همچنین مشروع حیوانات نهی نمودهاز تعذیب  این کار نوعی عذاب دادن است و پیامبر

روح از اخی بعد از ذبح انجام شود تا زمانی که بدن حیوان سرد نشود و نیست که بالفاصله سلّ

 4آن خارج نگردد.

 به قادر چهارپایان که چون است آدمی عالج از ترسخت حیوان عالج دامپزشک؛ بر نظارت در 

 دهد تشخیص تواندمی معاینه با فقط دامپزشک و کنند بیان را خود مرض تا نیستند گفتن سخن

                                                           
 .۲7هـ(، ص1408االسالمی، ، مکتب االعالم 1األخوة، )ط: ابن - الحسبة طلب فی القربة معالم -1
 .1۳6منبع قبل، ص -۲
 .15۲منبع قبل، ص -۳
 .16۳ – 16۲منبع قبل، صص -4
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 بنابراین دارد آنها عالج و چهارپایان هایمریضیشناسایی  در فراوان دقت به نیاز دامپزشک پس

 1.باشد علم دارای و خبره که داد کسی به باید را دامپزشکی امر

 جلوگیری نماید و کسی که مرتکب چنین عملی  حیواناتها و انسان کردن عقیم از باید داروغه

د به کسی که مستحق آن است به تمام و شود باید تأدیب گردد و اگر در آن قصاص یا دیه باش

 ۲بدهد.کمال حق را 

 ۳نماید. جلوگیریزدن حیوانات های خروس جنگی و شاخمسابقات و بازی از باید داروغه 

 حقایقی که باید هر مسلمانی بداند!
کنیم جای تعجب باشد لیکن این حقیقتی انکار شاید برای عموم مسلمانان، این مطالبی که اکنون بیان می

رسانند اما ببه گوش همه  –در حد توان  –ناپذیر است هرچند دعوتگران دین الزم است این مطالب را 

م و بینیم که در این حوزه بسیار کوتاهی شده و همین موجب این گشته که مسلمانان از حقیقت ترحمی

)غیرمسلمانان(  غافل شوند و کار به جائی برسد که بیگانگان در اسالم مهربانی و ادای حقوق حیوانات

که  ایمها را داشتهو گذشتگان ما بهترین الگوه تمدن اسالمیدر شوند حال اینکه  پذیربرای مسلمین الگو

 ماند. زبان از بیان آن عاجز می

 بطور نمونه:

 عبداهلل بن مسعود فانطلق سفر، يف وسلم علیه اهلل صىل اهلل رسول مع كنا »گوید: می 
 انليب فجاء تفرش، فجعلت احلمرة فجاءت فرخیها، فأخذنا فرخان معها محرة فرأينا حلاجته

                                                           
 .۲۳4منبع قبل، ص -1
 .۲91منبع قبل، ص -۲
 .۳51منبع قبل، ص -۳
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 با همراه »یعنی:   1«إيلها ودلها ردوا بودلها؟ هذه فجع من: فقال وسلم علیه اهلل صىل

 ایپرنده در این هنگام ،برای قضای حاجت رفت حضرت بودیم مسافرت در اهللرسول

 چه: دفرمو آمد پیامبر وقتی برداشتیم، را هایشجوجه بود، همراهش جوجه دو که دیدیم را

 «.بازگردانید او به را هایشجوجه است، کرده را کار این پرنده این هایجوجه با کسی

 الجَرمی سوادة بن ربیع نلا فأمر بأيم، وسلم علیه اهلل صىل اهلل رسول أتیت »گوید: می 
 ومري الغنم، رضوع يعبطوا أو يوجعوا، أن أظفارهم؛ يقلموا أن بنیك ُمري: هلا وقال بشیاه،
رفتم.  همراه مادرم به حضور رسول اهلل»یعنی:   ۲«رباعهم غذاء حيسنوا أن بنیك

 به: ددنفرمو مادرم به و شد نهاده ما اختیار در ندگوسف چند ندفرمود دستور آنحضرت

 زخمی و دننیاور درد به را ندهاگوسف پستان که بگیرند را خود هایناخن بده دستور پسرانت

 «ند.بده پسندیده و خوب را هارهبَ خوراک بگو آنان به و دننکن

 ابوهریره فأعطوا اخلصب، يف سافرتم إذا: وسلم علیه اهلل صىل اهلل رسول قال »گوید: می 
یعنی:   ۳«السري... علیها فأرسعوا السنة، يف سافرتم وإذا األرض، من حظها اإلبل

و  بدهید زمین از را شتر سهمیه کردید مسافرت زمین سرسبز درفرمودند: هرگاه  اهللرسول»

این حدیث به مهربانی و  «مسافرت کردید به سرعت از آن عبور کنید. خشکهرگاه در زمین 

 4کند.حیوانات ترغیب می رعایت مصلحت

                                                           
بیروت،  العلمیة، الکتب ، دار1للحاکم، )ط:  الصحیحین على ؛ المستدرک۲675ح 55، ص۳سنن أبی داود، ج -1

 .7599ح ۲67، ص4م(، ج1990
 ، دار۳للبیهقی، )ط:  الکبرى ؛ السنن48، ص7م(، ج1968بیروت،  صادر، ، دار1سعد، )ط:  البن الکبرى الطبقات -۲

 .648۲ح 97، ص7للطبرانی، ج الکبیر ؛ المعجم158۲0ح ۲5، ص8م(، ج۲00۳بیروت،  العلمیة، الکتب
 .19۲6ح 15۲5، ص۳صحیح مسلم، ج -۳
 .69، ص1۳النووی، ج –الحجاج  بن مسلم صحیح شرح ر.ک: المنهاج -4



 
  !حقوق حیوانات در اسالم؛ پاسخ به شبهات 43

 السَّمبَسی سودةبیا جارات إنهن: للنمل ويقول يفّت اخلزبعدی بن حاتم  اكن» گوید:می 
آنها  فرمود:کرد و میریزریز مینان را  هابرای مورچه عَدِیّ بن حاتم » یعنی: 1«حق وهلن

 «هستند و برایشان حقیست. همسایگان

 ابودرداء أكن لم فإين ربك إىل ختاصمين ال ابلعري أيها يا »: فرمود مرگ هنگام شترش به 
 از بیش چونکه نکنی مخاصمه پروردگار پیش مرا شتر، ای» یعنی:  ۲ «.طاقتك فوق أمحلك

 «!نکشیدم حمالی تو از توانت

  ذهبیامامی عارف واال مقام شیخ احمد در سیره« سیر اعالم النبالء»هـ( در کتاب 748)م

ای روی لباس شیخ احمد خوابیده بود و شیخ قصد خواندن باری گربه»نویسد: می رفاعی

نماز را داشت و برای اینکه گربه اذیت نشود لباسش را پاره کرد و بعد از ادای نماز نشست و 

 ۳«لباس خود را دوخت و فرمود: چیزی تغییر نکرده است!

 امام تاج الدین سُبکی(در کتاب هـ771م )« که در مورد آداب مشاغل  «النقم ومبید مالنع معید

کسی که بعد از بناء، دیوارها را  –کار( ان)گِلطیّها تألیف نموده در بیان آداب شغل و حرفه

است که قبل از اینکه مکانی را  کار ایناز وظایف گِل»نویسد: می -کشدسیمان یا گچ می

ل روی بینی که در قرار دادن گِرا می کارانلکاری کند آن را بررسی نماید؛ بسیاری از گِگِل

که کشتن آن جائز نیست را با  صادفی پرنده یا جانداریبسا بطور تو چهکنند دیوار شتاب می

                                                           
للبیهقی، )ط:  اإلیمان ؛ شعب949ح 1۳9م(، ص1999بیروت،  العلمیة، الکتب ، دار1حنبل، )ط:  بن ألحمد الزهد -1

 .10567ح 4۲1، ص1۳م(، ج۲00۳الرشد، الریاض،  ، مکتبة1
 - الدین علوم ؛ إحیاء159، ص۲جم(، ۲005بیروت،  العلمیة، الکتب ، دار۲المکی، )ط:  طالب أبو - القلوب قوت -۲

مصطفی  –حضارتنا  روائع من کتاب من ؛ مقتطفات۲64، ص1المعرفة، بیروت(، ج الغزالی، )ط: دار حامد أبو

 .184م(، ص1999اإلسالمی، بیروت،  الوراق، المکتب ، دار1السباعی، )ط: 
 .78، ص۲1م(، ج1985الرسالة،  ، مؤسسة۳الذهبی، )ط:  – النبالء أعالم سیر -۳
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رو ممکن است هم به جهت کشتن این کنند از اینو با گِل آمیخته می رساننداین کار به قتل می

کار که آن حیوان را با مخلوط گِل حببسته خائن به خدا شوند و هم در مقابل صاحیوان زبان

 1«داخل دیوار کرده است.

 سیوطی امامنویسدمی و کرده نقل را جالبی داستان «للفتاوی الحاوی» کتاب درهـ( 911)م: 

 بودم خانه جلوی جماعتی با روزی: گویدمی "الترشیح" کتاب در سُبکی الدین تاج شیخ»

 بر بود نزدیک و پاشیدمی آب[ بدنش دادن تکان با] و کردمی عبور ما کنار از داشت سگی که

 ؛ای توله سگ سگ، ای: گفتم و کردم دور خودم از را او عصبانیت با آنگاه کند برخورد لباسمان

 و شنید را ما صدای خانه داخل از – پدرم - سبکی الدین تقی امام شیخ که بود اثنا این در

 این مگر گفتم، را حقیقت فقط من: کردم عرض دهی؟می دشنام را آن چرا: فرمود و آمد بیرون

 با را حرفت این تو لیکن است گونهاین: فرمود سبکی الدین تقی نیست؟ توله سگ سگ،

 این در: گویدمی سبکی الدین تاج! نیست شایسته این و گفتی گونهتوهین و دشنام حالت

  ۲«.کرد صدا باشد توهین یجنبه که ایبگونه را مخلوقی هیچ نیست زجائ اینکه و است ایفایده

 شیرازی ابواسحاق امام زندگانی و سیره در(هـ476م )ابواسحاق امام روزی»: اندنوشته 

 با راه بین در ناگهان که کردندمی عبور مسیری از شاگردانش  از برخی با همراه شیرازی

 را او ابواسحاق امام. کرد دور و داد نهیب را سگ آن همراهان، از یکی شدن، مواجه سگی

                                                           
 .101 – 100م(، صص1986، مؤسسة الکتب الثقافیة، 1السُبکی، )ط: –النقم  ومبید النعم معید -1
 .۲8۳ص ،1ج ،(م۲004 بیروت، الفکر، ط: دار) السیوطی، – للفتاوی الحاوی -۲
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 بین راه این دانینمی مگر نکن، دور راه این از را سگ این:  فرمود وی به و نمود منع کار این از

   1«.است مشترک سگ آن و من

 سباعی دکتر مصطفی(در کتاب 1۳84م )حضارتناَروائعَمنَكتابَمنَمقتطفات»هـ» 

سزایی نقش بهنهادهای اجتماعی ]در تمدن اسالمی[ برای حمایت از حیوانات »نویسد: می

برای  خاصی اماکن وقفیکند که در ثبت موقوفات قدیمی، داشتند، همین برای ما کفایت می

اند. و بیماری حیوانات و همچنین مراتع وقفی برای حیوانات پیر و درمانده وجود داشته عالج

پیش  بی نظیر که در مهربانی با حیوانات تا این حد تی داللت داردی اینها بر روحیه ملمهه

 ۲«اند.رفته

 کشتن حیوانات در احسان
شان در صورت موذی حیواناتی که قربانی کردن آنها حالل است یا بنوعی جواز کشتن اسالم، در شریعت

از خشونت، د بایبودنشان صادر شده الزم است که جانب احسان و نیکی در حق آنها را مراعات نمود و 

 !خودداری کرد شکنجه و تعذیب آنها چه در هنگام قربانی و چه در موقع کشتن حیوان موذی

  اهلل رسولسیدنا فأحسنوا قتلتم فإذا يشء، لك ىلع اإلحسان كتب اهلل إن»: فرمایندمی 
 همانا»: یعنی  ۳«ذبیحته فلريح شفرته، أحدكم ويلحد اذلبح، فأحسنوا ذحبتم وإذا القتلة،

 یشیوه به حکم شرع[ه ]ب کشتید هرگاه پس است، کرده واجب را احسان چیز همه در خداوند

                                                           
 ،۲: ط)للسبکی، الکبری الشافعیة طبقات ؛17۳ص ،۲ج ،(بیروت العلمیة، الکتب دار: ط) للنووی، األسماء تهذیب -1

 .۲۲6ص ،4ج ،(هـ141۳ والتوزیع، والنشر للطباعة هجر
 .184 – 18۳حضارتنا، صص روائع من کتاب من مقتطفات -۲
 .1955 ح ،1548 ص ،۳ ج مسلم، صحیح -۳
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 شما از یکی و کنید ذبح نیکویی یشیوه با پس کردید قربانی را حیوانی هرگاه و بکشید نیکو

 « .کند راحت را ذبیحه و کند تیز را چاقواش

 عباس بن عبداهلل فقال شفرته، حيد وهو يذحبها أن يريد شاة أضجع رجال أن»: گویدمی 
  1«تضجعها أن قبل شفرتك حددت هال موتات تمیتها أن أتريد: وسلم علیه اهلل صىل انليب

 حالی در ببرد سر را آن خواستمی و بود خوابانیده زمین روی بر را گوسفندی مردی»: یعنی

 چرا کنی، زجرکش را آن خواهیمی آیا: فرمودند پیامبر کرد،می تیز را چاقواش داشت که

 «!نکردی؟ تیز را تچاقوا بخوابانی، زمین روی بر را آن اینکه از قبل

 ُإیاس بن ةرَّقفقال. أذحبها أن الشاة ألرحم إين اهلل رسول يا: قال رجال أن »گوید: می 
عرض کرد: ای مردی »یعنی:  ۲«اهلل رمحك رمحتها إن: وسلم علیه اهلل صىل اهلل رسول

فرمودند: اگر ]هنگام  رحم داشته باشم؟ رسول اهللمن هنگام ذبح گوسفند باید ت اهلل،رسول

 «کند.ذبح[ به آن ترحم کنی خداوند به تو رحم می

 به قرار ذیل است: باید مراعات شود در هنگام قربانی حیوان برخی از اموری که

 ۳کرد. تیز را چاقونباید  قربانی، حیوانِ جلوی در 

                                                           
 .19141 ح ،471 ص ،9 ج للبیهقی، الکبری السنن ؛ 756۳ ح ،۲57 ص ،4 ج للحاکم، الصحیحین على المستدرک -1
 بن أحمد اإلمام ؛ مسند۳7۳ح 1۳6م(، ص1989بیروت،  اإلسالمیة، البشائر دار ،۳للبخاری، )ط: المفرد األدب -۲

 .756۲ح ۲57، ص4للحاکم، ج الصحیحین على ؛ المستدرک۲0۳6۳ح 47۲، ص۳۳حنبل، ج
للبیهقی،  الکبرى ؛ السنن8606ح 49۳، ص4هـ(، ج140۳، الهند العلمی، المجلس ،۲الرزاق، )ط:  عبد ر.ک: مصنف -۳

 .11916ح ۳۳۲ص ،11ج للطبرانی، الکبیر ؛ المعجم1914۲ح 471، ص9ج
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  1ذبح کرد. دیگری حیوان مقابل در نباید آن استذبح قرار بر  کهحیوانی 

 ۲.برد گاهکشتار محلِ به نباید قربانی حیوان هایتوله 

 ّ۳.کراهت دارد فایده بدون تعذیبِ هرگونه و الشه، شدن سرد از قبل اخیسل 

 4.دکر راحت را آن سریعباید  شد انجام ذبحی هرگاه 

 نتیجه پایانی
مچنین از هشرعی و ای قرار دارد و در نصوص م در جایگاه ویژهحقوق حیوانات در اسالاول اینکه: 

وق حیوانات اولین منشور حق توان گفت کهدیدگاه فقهای اسالمی بدان تأکید شده است و به جرأت می

اند که داده ا بدان اختصاصهای فقهی ابوابی ربه آن توسط مسلمانان تدوین شده و در کتاب و عنایت

نی باطل و وق حیوانات است، سخ. بنابراین این سخن که اسالم ناقض حقپوشیده نیست بر اهل تحقیق

اند که بحمداهلل در این کتابچه مستنداً و ستیز بر اسالم افتراء وارد کردهای اسالمفاقد اعتبار بوده که عده

 مستدالً بطالن آن ثابت شد.

طعی مبنی اینکه: در خصوص نجس بودن سگ در اسالم، بین فقهای اسالمی اختالف است و نظر قادوم 

وارد  وجود ندارد چراکه در قرآن و سنت صحیح هیچ دلیل صریحی بر نجس بودن سگبر نجاست آن 

 ظنی الدالله است. ،نشده و نهایت پذیرش در این موضوع

                                                           
 ابن سنن ؛5864ح 105، ص10حنبل، ج بن أحمد اإلمام مسند ؛8610ح 49۳، ص4الرزاق، ج عبد ر.ک: مصنف -1

 .191۳9ح 471، ص9للبیهقی، ج الکبرى ؛ السنن۳17۲ح 1059، ص۲ماجه، ج

 .107، ص1۳النووی، ج – الحجاج بن مسلم صحیح شرح ر.ک: المنهاج -۲
 .55۳ ص ، 4 ج ،(بیروت العلمیة، الکتب دار: ط)المبارکفوری،  – الترمذی جامع بشرح األحوذی : تحفةر.ک -۳
 .191۳9 ح ،471 ص ،9 ج للبیهقی، الکبرى السنن ؛۳17۲ ح ،1059 ص ،۲ ماجه، ج ابن : سننر.ک -4
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سوم اینکه: حکم کشتن سگ بر اساس احادیثی که در این باره وارد شده مختلف بوده به این صورت 

ت نداشته به لحاظ مکانی و زمانی و سپس حکم های مدینه امر شده که عمومیکه در ابتدا به کشتن سگ

 های گزنده و هار مجاز شده است.آن بطور عموم نسخ گردیده و در نهایت کشتن سگ

جواز داده شده  ها به قصد منفعت باتوجه به احادیث صحیح نبویداری از سگه: نگهچهارم اینک

های ردیاب منازل و اماکن مهم و نیز سگ شکاری، تربیت شده، نگهبان مزارع، گله،های است مانند سگ

گرایی شرعاً تجمل ها برای فخرفروشی یاداری از سگو امداد و امثال اینها، در غیر این موارد، نگه

  حرام است.

 

  المُ  و  الُْهدى اتَّب ع   م نِ  ىلع   السَّ

 «رد شبهات ملحدین»
 




